
PŘÍPRAVA NA POHÁR NEJEN VE DVOŘE

V návaznosti na účelovou dotaci pro sport máme možnost do 50% (13.000 Kč pro náš
klub)  z prostředků získaných dotací pokrýt náklady na sportovní potřeby (např. nákup bruslí
– plánujeme nákup cca 4 nových párů bruslí) a do 50% (dalších 13.000 Kč pro náš klub) pokrýt
mzdové  náklady  členů  realizačního  týmu.  http://www.msmt.cz/sport-1/rozdeleni-statniho-
rozpoctu-2016-v-oblasti-sportu

Pro děti, které budou v příští sezóně soutěžit v Poháru ČKS nebo ČP a kteří dosahují
min. stupně výkonnosti danou testem č. 3, jsme se rozhodli umožnit čerpání výše uvedených
prostředků a to tím způsobem, že jim prostřednictvím dotace (viz. výše) umožníme trénování
v Praze u trenéra krasobruslení z Prahy. Každému z níže uvedených klub garantuje  min. 6
tréninkových jednotek ve skupině – odměna trenéra hrazena klubem (1 tréninková jednotka
trvá  zpravidla  60  min.).  Náklady  na  dopravu  +  poplatek  za  ledovou  plochu  (cca  50  –
150Kč/osobu a jednu tréninkovou jednotku) klub nehradí. Žádáme všechny členy, kterých se
tato nabídka týká, aby do  1.5.2016 sdělili e-mailem (projekt-bruslicka@seznam.cz):

- zda mají o účast v tomto projektu zájem a jsou ochotni obětovat čas strávený
účastí na projektu a prostředky (na cestu a platbu za ledovou plochu)

- v jaké termíny by připadala jejich účast v úvahu (např. v období od 25.-15.9. a od
1.10. do 10.10. apod.) a o kolik tréninkových jednotek mají zájem

- v e-mailu uvést e-mailový kontakt pro komunikaci ohledně daného projektu

Nabídka platí od 1.6.2016 do 30.11.2016.   Trénování v Praze je možné o i o víkendech,
toto však klub negarantuje; je to odvislé od časových možností pověřeného trenéra v Praze.
Tréninků  v Praze  by  se  účastnil  též  klubový  trenér,  pokud  to  bude  v jeho  časových
možnostech; v jeden den se budeme snažit zajistit min. 2 tréninkové jednotky.

Do 16.5.2016 (po  uzavírce přihlášek) zašlu  všem zprávu o  dalším postupu;  dotace bude
čerpána na výše uvedený projekt až do částky 11  000Kč; pokud se někteří  z oslovených
projektu nezúčastní, nabídne klub ostatním členům zařazeným do projektu možnost čerpání
více tréninků. 

Projekt se týká těchto členů:

1. Andrea Sommerová
2. Sára Slavíčková
3. Veronika Friedová
4. Klára Pešková
5. Štěpán Břeň
6. Natálie Hrubá
7. Anna Sedláčková
8. Adéla Sedláčková

autoři projektu: Helena Seitlová, Michaela Koblasová, Antonín Diviš, Dominika Schmidtová
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