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ANKETA PRO HRÁČE 
(#jsmeklubnekrouzek  -  umožněte nám se zlepšit) 

 
 

        Jméno a příjmení: …………………………… Kategorie: ……………………………….. 

 
 Máš zájem hrát florbal soutěžně nebo rekreačně?  ………………………………………………. 

 

 Vyhovují Ti časy a četnost TJ?  ANO/NE  

Navrhni úpravy: 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Vyhovuje Ti případná kombinace TJ se straší/mladší kategorií?   ANO/NE   

Navrhni úpravy: 

………………………………………………………………………………………........................... 

 

 Jsi spokojený s kvalitou tréninků?  ANO/NE    

Navrhni co změnit: 

 …………………………………………....................................................................................... 

 

 Zúčastníš se letního soustředění?  ANO/NE 

V případě NE, napiš důvod: 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Máš zájem hrát za starší kategorie?  ANO/NE 

V případě NE, napiš důvod: 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Máš zájem navštěvovat 1x v měsíci místo TJ bazén?  ANO/NE 

 

 Budeš se zúčastňovat jako pomocník při domácích MT jiných kategorií?  ANO/NE 

V případě NE, napiš důvod: 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Uvítáš, když se bude vyhlašovat hráč měsíce (účast na MT a přístup k TJ) a nejaktivnějšího 

hráče (docházka na TJ a jiná činnost, s tím, že by tito hráči obdrželi odměny?  ANO/NE 

Navrhni: ……………………………………………………………………………………………….. 

 

 Navrhni i tresty v případě nedodržování stanovených pravidel, jako je neomluvená neúčast 

na TJ a MT, nebo na dalších aktivitách kategorie: 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Navrhni, jakou mimořádnou akci, vyjma TJ a MT, bys rád prožíval s MINERS (finále superligy, 

aquapark, úniková hra, laser game, trampolíny, lodě, turnaje, započetí a ukončení sezony 

spojené se sportem a zábavou)? 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Vlastníte osobní automobil? ANO/NE 
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 Požádáš rodiče alespoň 1x o pomoc s dopravou na MT nebo s jinou náhradní pomocí?  

ANO/NE  

Navrhni: 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Jsou rodiče sportovně založeni?  ANO/NE 

Navrhni společnou činnost s rodiči:  

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Líbí se Ti webové stránky?  ANO/NE   

Navrhni, co bys rád změnil nebo doplnil: 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Víš, že klub má fanshop MINERS?  ANO/NE 

Navrhni, co bys doplnil a měl rád ve fanshopu MINERS?  

…………………………………………………………...……………………………………………... 

 

 Líbila se Ti první klubová publikace pro sezonu 2019-2020?  ANO/NE 

Navrhni, co bys změnil v publikaci nebo doplnil? 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Budeš chtít klubovou publikaci i v budoucnu?  ANO/NE  

 

 Vyhovuje Ti cena a systém placení členských příspěvků pro příslušnou kategorii?  ANO/NE 

Navrhni případné úpravy: 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 Budeš osobně hlídat a zabezpečovat řádné placení svých ČP do spolku?  ANO/NE 

 

 Navrhni, co se Ti líbí či nelíbí na MINERS? 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Uveď, jaké benefity ze strany klubu bys preferoval: 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Uvítal bys pravidelné schůzky hráčů, rodičů a trenérů?  ANO/NE 

 

 

 

 

                                                                                          

……………………………………….   

 

                                                                                             vlastnoruční podpis 

                                                                     (u osob mladších 15 let podpis zákonného zástupce) 
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