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Rodičia FK POHRONIE
v Žiari nad Hronom 5.5.2019
Vec:
Klubové oblečenie
V prvom rade sa Vám, rodičom hráčov a hráčok v FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, chceme týmto
otvoreným listom poďakovať za podporu, ktorú nám prejavujete odovzdávaním členského. Váš príspevok pomáha
zlepšovať podmienky pre mládežnícke družstvá nášho klubu.
V mesiaci máj bude mládežníckym hráčom FK POHRONIE odovzdané tréningové a vychádzkové oblečenie:
• vychádzková tepláková bunda,
• Vychádzkové krátke nohavice + tričko
• tréningová tepláková bunda + tepláky.
Pred odovzdaním oblečenia Vás chceme oboznámiť s pravidlami, ktoré budú platiť počas pôsobenia Vašich detí v
našom klube:
• oblečenie dostane iba ten, kto má nedoplatok členského 0€,
• oblečenie dostane iba ten, kto odovzdá podpísané tlačivo zákonným zástupcom “Súhlas s podmienkami
o zapožičaní klubového oblečenia”
• na začiatku prípravy PO I., PO II. (každé mužstvo si určí jeden deň), kedy si tréner kategórie preberie od
gazdinky oblečenie. Počet a veľkosť oblečenia (napríklad- vych. tepláková bunda L- 7 ks, M-8 ks) podpíše
gazdinke na karte.
• Tréner bude mať vlastný menný zoznam, komu a akú veľkosť akého oblečenia odovzdal. Pripomínam, že iba
hráčom, ktorí majú nedoplatok na členskom 0€.
• V poslednú tréningovú jednotku jesennej a jarnej časti súťaže, hráči odovzdajú oblečenie trénerom podľa
zoznamu (dohodnú si termín s gazdinkou). Ak hráč neodovzdá oblečenie alebo finančne nenahradí (podľa
aktuálneho cenníka), nedostane na ďalšiu časť sezóny ďalšie oblečenie. Hráč, ktorý neodovzdal oblečenie
nedostane v Issf súhlas na transfer alebo pôjde za tabuľkovú hodnotu. Pripomínam, že do okolitých FK chodia
naši hráči zadarmo.
• Zimné bundy (budú sa objednávať cca august/september 2019) sa budú preberať v októbri daného roka a
odovzdávať v marci nasledujúceho roka. Tiež systémom- tréner podpíše gazdinke zoznam s veľkosťami a
tréner bude mať vlastný menný zoznam, kde si ku každému pripíše veľkosť, ktorú mu odovzdal a hráč podpíše
prebraný tovar.
•
Na preberanom kuse oblečenia nebude označenie kategórie ani poradové číslo z dôvodu, že sa mení počet
hráčov aj veľkostí v jednotlivých kategóriách.
Ďalej len kategória U17 a U19:
• Starší dorast U19 členské neplatí. Oblečenie však dostane.
• Hráč neplatič, ktorý vekom prešiel z kategórie U17 do kategórie U19, nedostane klubové oblečenie. Ak bude
mať záujem o klubové oblečenie, musí doplatiť členské za predchádzajúci rok.
• Z tohto dôvodu všetci hráči z U19 sa budú musieť zaregistrovať v paysy cez formulár na webe (členské). Pri
ich mene zaznačím, že neplatia členské a tým pádom im nebudú chodiť oznámenia o nezaplatenom členskom.
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