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POTŘEBUJEME ÚDAJE O ZÁKONNÝCH
ZÁSTUPCÍCH PRO ELEKTRONICKÝ
INFORMAČNÍ SYSTÉM
Jak jsme vás již informovali v prvním čísle klubového bulletinu
Česká rugbyová unie přechází z „papírového“ na elektronický
systém. Současně jsme všechny členy a rodiče hráčů požádali
o součinnost a doplnění a upřesnění údajů o členech i zákonných zástupcích. Nezletilého člena nelze bez údajů o zákonném
zástupci v systému zaregistrovat. Bohužel na žádost reagoval
jeden rodič, nereagoval žádný ze starších členů. Proto vás ještě jednou žádáme o spolupráci. Co potřebujeme pro úspěšnou
a platnou registraci člena a vystavení platné elektronické licence:

zaslat aktuální fotografii,

zaslat sken potvrzení o lékařské prohlídce, nebo na sekretariát
RC potvrzení doručit (možno vhodit do poštovní schránky klubu u recepce),

zaslat platnou E-mailovou adresu člena, platné tel. číslo a aktuální adresu

u nezletilých členů potřebujeme jméno a příjmení alespoň jednoho z rodičů, telefon a E-mail na tohoto rodiče.
Požadované informace, potvrzení o lékařské prohlídce a aktuální fotografii zasílejte na adresu klubu havirov@rugby-cz.com

TURNAJE MLADŠÍCH ŽÁKŮ V ČERVNU
Pandemie covid-19 zabránila
spuštění soutěží v plánovaném
termínu koncem března a začátkem dubna u žáků. S uvolněním
restrikcí 25. května se od 6. června se rozběhne náhradní program
soutěží mladších žáků. Ostatním
věkovým kategoriím začíná soutěžní období až v srpnu případně v
září. Na jaře se budou hrát jen přípravná utkání.

Program turnajů U8-U10-U12
06.06. 10:00 Bystrc

vlak

13.06. 10:00 Zlín

bus

20.06. 10:00 Brno

vlak

27.06. 10:00 Havířov
Standardní čas srazů na nádraží ČD Havířov 5:45 h.
Autobus do Zlína: sraz v 6:45 u
sportovní haly Slávie.
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Klubové příspěvky se platí podle
věkových kategorií

DĚTSKÝ DEN

Na upozornění v minulém čísle bulletinu Havířovské ragby, že mnozí členové, či spíše rodiče členů, platí stále stejnou částku klubových
příspěvků jako když jejich synové vstoupili jako malí žáci do klubu, reagoval pouze jeden
rodič.
Opakujeme proto pravidla pro platbu příspěvků (sazebník poplatků a příspěvků byl zveřejněn v minulém čísle a je k nalezení na webových stránkách klubu):

U6-U14 žáci
Ročníky 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010,
2009, 2008, 2007, 2006
1800,00 Kč ročně - periodické platby:
150 Kč / měsíčně, 450 Kč / čtvrtletně,
900 Kč / pololetně

U16-U18 kadeti a junioři
Ročníky 2005, 2004, 2003, 2002
2400,00 Kč ročně - periodické platby:
200 Kč / měsíčně, 600 Kč / čtvrtletně,
1200 Kč / pololetně

Žádáme rodiče, aby upravili své bankovní příkazy na částku odpovídající
věku jejich syna (dcery). Viz také Sazebník příspěvků a poplatků.
Současně upozorňujeme plátce hotově, aby vyrovnali své závazky platbou na sekretariátu RC v úřední dny
odpoledne.

Sledujte kalendář akcí
Uvolnění restrikcí od 25. května vyprovokovalo kluby,
aby tak nějak samy rozjely soutěže mládeže, konkrétně
ligu starších žáků a kadetů, byť Česká rugbyová unie
soutěže v souladu s rozhodnutím vlády zastavila a jejich oficiální zahájení neplánuje dříve, než na podzim.
Soutěže se prostě rozběhly a informace pro naše hráče
U14, U16 a U19, kteří hrají ve společenství s Mariánskými Horami hledejte na webu na dvou místech:
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Prázdniny se šiškou - škola ragby a další sporty a zábava
Rugby Club Havířov pořádá letos dva letní sportovní týdny- soustředění pro mládež od 6 do 14 let
(v případě zájmu bychom mohli realizovat toto soustředění i v měsíci srpnu). Hlavní náplní bude pestré
sportování, doplněné aktivitami venku i uvnitř, s klidovým režimem. Kapacita obou turnusů je omezena,
minimální počet je však 10 dětí na turnus. V prvním dni nástupu na kemp musí rodiče předat vyplněný formulář o bezinfekčnosti svého dítěte.

Termíny a cena
·

7.-10. července 2020 (úterý-pátek) – cena 2000,- Kč/osoba (sourozenci 1600,- Kč/osoba)

·

20.-24. července 2020 (pondělí-pátek) – cena 2500,- Kč/osoba (sourozenci 2000,- Kč/osoba)

·

V ceně je zahrnuta strava a pitný režim, sportovní vybavení, trenéři, instruktoři, doprava na výlety a vstupné na koupaliště apod.

·

Nabízíme hlídání dětí před začátkem každého dne (7:00 – 8:00) za 50 Kč/os (platba v hotovosti na místě).

·

Plaťte prosím na účet 237093217/0300, variabilní symbol rodné číslo dítěte bez koncovky do poznámky uveďte celé
jméno dítěte a turnus PRVNI nebo DRUHÝ.

Místo a program
Dopolední program se bude konat na Ragbyovém hřišti v Havířově, odpoledne dle náplně jednotlivých dnů, například vycházka a sportování u řeky Lučina nebo v lesoparku Stromovka, discgolf, softball, vyjížďka na kolech, koupaliště apod. V případě špatného počasí bude program přesunut do městské haly.
Pro děti máme připravený sportovní program se zaměřením na ragby a další míčové a sportovní hry pod vedením
trenérů s licencí.

Příklad organizace dne
·

7:00 – 8:00 hlídání, hry

·

8:00 – 8:30 sraz

·

8:30 – 9:45 program na hřišti

·

9:45 – 10:15 svačina

·

10:20 – 11:40 program na hřišti

·

11:50 – 12:45 oběd

·

12:45 – 14:00 klidový režim

·

14:00 – 16:00 odpolední program

·

16:00 – 16:30 ukončení dne

Přihlášky a platby
Přihlášky doručte níže uvedeným trenérům nebo do kanceláře sekretariátu RC Havířov v hale nejpozději do úterý
16.6.2020 včetně zaplacení ceny za daný turnus na uvedený bankovní účet.

Kontakty
Radomír Kloda, hlavní vedoucí a trenér, 603 538 176
Patrik Kovács, zástupce hlavního vedoucího a trenér, 731 465 770
Pavel Indrák, trenér, hospodář, 725 245 800
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