OFERTA SEKCJI PIŁKARSKIEJ
SEZON 2020/2021

NOWA E-DEKLARACJA UCZESTNIKA
Klub w tym sezonie wprowadził elektroniczną deklaracje uczestnika zamiast papierowej.
Wszyscy zawodnicy i zawodniczki Klubu (nowe osoby jak i osoby, które złożyły
deklaracje papierową w ubiegłych latach) są zobowiązani do wypełnienia nowej deklaracji
do 15 listopada.
E-Deklaracje wypełnia się jednorazowo na całe lata treningów w Klubie. Wypełnia się jeden
raz niezależnie w ilu sekcjach sportowych zapisany jest uczestnik.
Link do deklaracji:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScU0ph2Qv0Iu_EXjNnm8ewU0vyUCpopuqhnRWdVyB_A7Kb2w/viewform

Poniżej przedstawiona oferta dotyczy osób, które wypełniły deklarację uczestnika.

Piłka NOŻNA

OFERTA PIŁKI NOŻNEJ
SEZON 2020/2021
IDZIEMY NA PIŁKĘ !
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Gwarantujemy świetną zabawę, dobry trening, ZAWODY fair play oraz
Trenera piłki nożnej z licencja UEFA!
Organizacja: Dzieci ze świetlicy szkolnej zabiera Trener i jedzie z nimi na zajęcia –
transport zorganizowany. Odbiór dzieci następuje z boiska lub sali przy ul. Zakątek 2
CZEKAMY NA CIEBIE!
Terminy: poniedziałek, środa
Godziny zajęć: 16.30-18
Miejsce zajęć: sala gimnastyczna/ boisko wielofunkcyjne przy ZSS nr 4 ul. Zakątek 2
Organizator, Trener: Paweł Holizna
Kontakt: 501558238, pholizna@sto64.krakow.pl

Program:

Piłka NOŻNA

Zajęcia obejmują szkolenie podstawowe, od gier i zabaw do podstawowego szkolenia
i przygotowania wszechstronnego. Uformowana grupa żaków i skrzatów odbywa szkolenie
według Narodowego Modelu Gry.
Treningi odbywają się w sali gimnastyczne lub boisku wielofunkcyjnym przy ZSS nr 4
w Krakowie.
W trakcie cyklu szkoleniowego odbywać się będą mecze kontrolne z innymi drużynami
z podobnego rocznika.
Koszt:
Dwa treningi w tygodniu: 200 zł
Jeden trening w tygodniu: 150 zł
ceny mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od nas
Sposoby płatności:
Gotówką bezpośrednio u Trenera lub
Przelewem na rachunek bankowy SSKSiT Glosator nr: 28 8589 0006 0000 0031 9128 0001
po uzgodnieniu treści przelewu oraz oświadczeniu woli o zawarciu umowy.
ZAPISY i informacje:
p. Paweł Holizna pholizna@sto64.krakow.pl
Szybki kontakt: 501558238
zapisy poprzez mail wg schematu:
Tytuł maila: PIŁKA NOŻNA
Imię i nazwisko uczestnika Klasa/ Data urodzenia/ Dodatkowe informacje
Tel. Rodzica/Opiekuna

Jeżeli masz pytania, chętnie odpowiem pholizna@sto64.krakow.pl

