Informace pro rodiče
Benjamínci úterý
Blíží se nový rok 2022 a pro Vaši informovanost uvádíme termíny tréninků na první
čtvrtletí. V lednu a únoru budeme trénovat uvnitř tribuny stadiónu v tělocvičnách.
V březnu, pokud bude hezky a teplo, se budeme již přesunovat ven. Prosíme, abyste
děti vhodně oblékali.

TRÉNINKY
ÚTERÝ

4. 1.
1. 2.
1. 3.

11. 1.
8. 2.
8. 3.

18. 1.
15. 2.
22. 3.

25. 1.
22. 2.
29. 3.

vždy 17.30 - 18.30 hod.
vždy 17.30 - 18.30 hod.
vždy 17.30 - 18.30 hod.

15.3. se trénink nekoná z důvodu jarních prázdnin!

TRENÉR
Zodpovědnou trenérkou této tréninkové skupiny je Veronika Siebeltová, tel.
733 426 388.

PŘÍSPĚVKY
Příspěvky se hradí buď hotově, nebo převodem na účet. Příspěvky hrazené hotově činí
300 Kč na měsíc a hradí se vždy na prvním tréninku v měsíci. Příspěvek převodem na
účet se hradí na celé 1. pololetí a činí 1 500 Kč.
Zvažte prosím, zda je pro Vás a Vaše dítě vhodnější platit hotově měsíčně, nebo
převodem na půl roku (z hlediska nemocnosti a docházky dítěte).
/v případě úhrady na účet - var. symbol rodné číslo dítěte a do poznámky jméno a příjmení dítěte/

ZÁVODY
Náš oddíl pořádá v průběhu roku celou řadu běžeckých závodů, kde mohou startovat
naprosto všechny děti (i ty, které nenavštěvují náš oddíl). Soutěží se v šesti věkových
kategoriích a délka tratí je přizpůsobena věku dětí. Všechny závody jsou zařazeny do tzv.
Běžecké ceně mládeže, kterou čeká jubilejní 25. ročník. Na konci roku obdrží nejlepší
děti poháry a ceny, ale současně je připravena speciální cena pro každé dítě, které se
zúčastní v průběhu roku všech závodů. Kalendář závodů ještě není znám, ale veškeré
informace budou na webových stránkách.
Na přelomu roku se bude naše webová stránka upravovat, takže se může stát, že
nebudou doplněny všechny aktuality k tréninkům. Na počátku nového roku by mělo být
již vše v pořádku. Děkujeme za pochopení.

Připomínáme, že veškeré informace si můžete přečíst na našich
internetových stránkách www.atletikafm.cz, v sekci tréninkové skupiny benjamínci.

