


Krasobruslařský klub Dvůr Králové nad Labem z.s., IČ 02904683,
se sídlem Zborovská 2371, 544 01 Dvůr Králové nad Labem (KK DK)




Cíle klubu KK DK

Snažit se o to, aby se krasobruslení mohl v našem městě věnovat každý, kdo o tento sport má zájem. Z tohoto důvodu vybíráme příspěvky, které jsou pro rodiče přijatelné (výše ročního příspěvku v našem klubu se rovná výši měsíčního příspěvku vybíraného ve většině klubů v naší zemi). Další možností, která přispívá k uvedenému cíli, je zapůjčování kvalitních krasobruslí většině našich členů (každý rok klub zakoupí 6 – 9 párů nových bruslí). Dlouhodobě má náš klub více než 35 členů do 18ti let. 

	Vytvářet podmínky pro sportovce, kteří se chtějí účastnit soutěží projektu Bruslička, Poháru ČKS a Českého poháru; za tímto účelem klub uzavřel v sezóně 2019/2020 smlouvu o spolupráci s externím trenérem s odpovídající licencí. KK DK zajišťuje dostatečný počet hodin na ledě pro to, aby se děti mohly účastnit výše uvedených soutěží (5 tréninkových jednotek týdně). 


	Vytvářet pozitivní vztah dětí ke sportu a pohybové aktivitě  (nejen na ledě)  s vědomím, že fyzický pohyb tvoří nedílnou součást zdravého osobnostního vývoje. V rámci tohoto cíle zpestřujeme dětem celoroční trénink klubovými výlety a nácvikem různých vystoupení, vč. tradičního vystoupení na závěr sezóny.


	Přiměřenost zatěžování dětí dle jejich věku a individuálních schopností a dosahování maximálního individuálního výkonu v rámci kolektivu. Na začátku každé sezóny je dítě zařazeno do tréninkové skupiny ke klubovému trenérovi; výhradně on přitom plánuje svému svěřenci tréninkovou činnost na ledě i mimo led (suchá příprava, letní soustředění, aj.) a zodpovídá za ni.  Trénování člena KK KD s mimosmluvním trenérem KK DK lze jen na základě předchozího souhlasu výboru KK DK, který písemné žádosti vyhoví pouze tehdy,   pokud z důvodu na straně klubu nelze zajistit trénování žadatele  o výjimku prostřednictvím klubového trenéra. 


	Společně s rodiči spoluvytvářet příjemné prostředí k volnočasové aktivitě dětí. Trenéři i výbor klubu je otevřený vůči členům KK DK a jejich rodičům. 


	Podporujeme soutěživost dětí, proto každoročně na závěr sezóny oceňujeme nejaktivnější a nejúspěšnější reprezentanty klubu. 



Ve Dvoře Králové nad Labem dne 1. února 2020
																					Výbor KK DK 


