POVINNOSTI HRÁČE KLOKANU
1. PLACENÍ PŘÍSPĚVKŮ
Situace se rok od roku zhoršuje a vše, včetně PSMF zdražuje. Startovné za
jednoho hráče je již 300,- Kč na každou sezonu, rozhodčí si účtují 400,- Kč za
zápas a svaz požaduje rozhodčí dva! Proto na Vás apeluji o finanční pomoc a
pravidelné placení příspěvků (viz pravidla). Pochopitelně z vybraných peněz, které
zbudou se hradí další akce (hlavně Chorvatsko), vše transparentně vyúčtované.
Minimální měsíční částka 300,- Kč (mimopražští 150,- Kč, studenti 100,- Kč),
maximální dle Vašich možností☺

• BANKOVNÍ ÚČET: 253800428/0300 ČSOB
Abychom vylepšili servis placení příspěvků, zřídili jsme poprvé v naší historii
Bankovní účet, abyste mohli využít možnost PLATIT převodem. Variabilní symbol
uveďte Vaše rodné číslo a do přílohy můžete případně uvést termín splátky
(např. BŘEZEN – ČERVEN)

• PRAVIDLA A CENÍK
Na webových stránkách naleznete KLOKANÍ SAZEBNÍK – CENÍK. Pořádně si ho
prostudujte, aby jste znali za co vše vybíráme do KLOKANÍ POKLADNIČKY. Rád
bych upozornil na novou „sazba“ – neodpověď na sms! Zde mám u některých z Vás
výhrady s komunikací, kterou prosím musíme zlepšit. Odepsat na sms je otázkou
30 vteřin a jedné koruny!

2. ÚČAST NA ZÁPASECH
Pokuste se si nastavit režim tak, abyste si zvládli udělat čas na 60 minut týdně.
Je to neuvěřitelně málo času a rozpis vždy znáte včas dopředu. Věřím, že Vás
všechny fotbal baví a že za Klokan hrajete rádi? Proto je třeba:
•
•
•
•

Podávat co nejlepší výkony !!!
Navštěvovat po zápasové schůze !!!
Vyhrávat a mít Klokaní srdíčko !!!
Udělat si osobní volno na Klokaní akce !!!

3. KLOKANÍ AKCE
Vymyslet a zorganizovat AKCI je dost náročné nejenom časově ale i psychicky.
Věřím, že se Vám pořádané AKCE libí a baví Vás? Proto opět apeluji na zlepšenou
komunikaci a vždy co nejlepší účast, neboť dobrá parta vzniká právě tam.

Váš Petr Voženílek

