Odvaha, čest, poctivost a přátelství – to je Florbal Strupčice
Vážení rodiče,
dostáváte do rukou nezávaznou přihlášku do nově vzniklého florbalového oddílu Florbal Miners
Strupčice. Přestože jste se určitě s florbalem setkali, považujeme za správné vás informovat o tom, na co se
máte tzv. „připravit“.
Pro úspěšné zvládnutí základů hry a možnost hrát výkonnostní florbal, je potřeba věnovat tomuto sportu
určitý čas. Dle našich zkušeností by měl trénink 3x týdně vyhovovat těmto požadavkům.
Víme, že by to pro mnoho z vás mohlo být limitujícím faktorem účasti dětí na trénincích. Proto jsme pro ně
a pro vás zajistili pravidelnou dopravu soukromým dopravcem. Vaše děti odvezeme z místa bydliště a
přivezeme přímo na sportoviště, kde se o ně po celou dobu budou starat certifikovaní trenéři florbalu a po
skončení tréninku je zase „vrátíme“ do místa, kde do autobusu/minibusu nastupovali. Podrobnosti
samozřejmě sdělíme v rámci úvodní schůzky trenérů, vedoucích družstev a rodičů.
Určitě budete souhlasit, že za tuto naší péči (transport na a ze sportoviště, tréninkový proces, úhrada
pronájmu haly, zapůjčení sportovního náčiní a vybavení) není cena 25 Kč za hodinu tréninku nijak
přemrštěná.
Úplní začátečníci potřebují pouze svoje sálové tenisky, sportovní oblečení do haly. Florbalku dětem rádi
zapůjčíme, ale určitě si budou chtít časem pořídit svoji vlastní. K tomu budete moci v budoucnu využít, jak
nákupu u našich smluvních dodavatelů, tak i popřípadě na našem minibazaru použitého vybavení, který
bude k dispozici na stránkách www.florbalminers.cz, stejně jako další důležité a potřebné informace o
časech tréninků apod.
Kromě pravidelných tréninků ve SH Strupčice, a v případě vhodného počasí i ve venkovním sportovním
areálu, se děti budou účastnit pravidelných zápasů/turnajů, a to jak na domácím hřišti, tak i v blízkém či
vzdálenějším okolí okresu Chomutov. Na tyto akce bude zajišťována doprava samostatně. Tyto zápasy a
turnaje se konají většinou 2x do měsíce.
V rámci zimní přípravy je v plánu krátké kondiční soustřední a v létě pak delší florbalový kemp. Termín a
místo bude překvapením, na které se určitě vyplatí těšit… . Pokud vás naše nabídka zaujala, vyplňte
prosím níže uvedené údaje. Obratem vám zašleme oficiální přihlášku do klubu, případně si ji budete moci
v budoucnu stáhnout z webu www.florbalminers.cz.

Zde prosím odstřihněte a pošlete po svém dítěti do ZŠ Strupčice

Jméno a příjmení dítěte: …………………………………………………………………………………………..………..
Datum narození: …………………………Bydliště………………………………………..…………………………………
Rodiče – jméno, příjmení (telefon nebo mail): ……………………………..……………………………………….
Mám zájem o členství mého syna/dcery ve Florbal Strupčice z.s.
Datum a podpis rodiče/zákonného zástupce: …………………………………………………………………….

p.ú.: Fio banka, a.s. – pobočka Chomutov
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