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Ahoj kamaráde, náš nový spoluhráči………….
Náš klub SK Hanácká Slavia Kroměříž je velmi potěšen Tvým zájmem se k nám přidat,
s námi trénovat, hrát utkání a stát se členem našeho klubu.
Mám pro Tebe několik informací, aby ses u nás lépe orientoval.
Veškerou organizaci mládeže má na starosti pan Karel Heinz, vedoucí sportovního
střediska mládeže, který je Ti ochoten kdykoli cokoli vysvětlit nebo poradit.
Jeho telefon je 774283970 a email: karelheinz@seznam.cz
Podle Tvého věku budeš přiřazen ke svému týmu a trenérovi, který se o Tebe bude
starat a učit Tě hrát fotbal.
 tvé tréninky probíhají na jaře, v létě a na podzim na stadionu SK HS Kroměříž,
Obvodová 3607, Kroměříž 76701. V zimním období se trénuje v tělocvičnách po
Kroměříži
 v týdnu máš dva nebo tři tréninky, to podle toho, kolik Ti je roků
 je potřeba, abys dal trenérovi svůj kontakt na sebe, mámu i tátu. (jméno hráče,
bydliště, rodné číslo, telefon tvůj, telefon rodičů, email rodičů)
 zašel ke svému lékaři pro potvrzení, že můžeš hrát fotbal a odevzdáš to svému
trenérovi
 my Tě vyfotíme a přihlásíme do Fotbalové asociace
 po Tvém příchodu k nám, budeš mít měsíc na to, aby ses rozhodl, zda u nás
budeš chtít i nadále působit. Pokud ano, platí se u nás členské příspěvky. O jejich
výši a možnosti plateb se dozvíš na našich stránkách
http://www.hanackaslavia.cz/clenske-prispevky
 pokud jdeš na svůj první trénink, obleč se sportovně podle počasí, vezmi si sebou
lahev s pitím, kopačky, turfy nebo pevné tenisky a míč číslo 3, pokud jsi do 8 let a
míč číslo 4 od 9-ti let
Přeji Ti kamaráde a spoluhráči, ať se Ti u nás líbí a nasázíš mnoho branek……….

Tvůj ….kamarád, učitel, rádce
……………… budoucí trenér

