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MLÁDEŽNICKÝ KEMP ČSRU—OSTRAVICE
V nadcházející léto se mohou hráči a hráčky těšit na Mládežnický kemp ČSRU,
který se bude konat závěrečný červencový týden od neděle 22.7. 2018 do soboty
28.7.2018 pro kategorie od U8 do U14.
Po Vysočině a Novém Městě na Moravě se přesuneme do Beskyd na Ostravici, na
oblíbené dějiště kempů před více než 10 lety.
Areál v Novém Městě na Moravě nabídl v létě 2017 skvělé podmínky a na tomto
odkazu můžete při prohlížení obrázků z tréninků zaměřených na všechny herní
oblasti, prvky a dovednosti, a navnadit se tak na nadcházející vydání kempu:
https://www.flickr.com/photos/csru/albums/72157684472258831/
with/35934376870/
Výhodou „legendární" Ostravice bude tentokrát ubytování bezprostředně u hřiště,
čímž tak odpadají přesuny na tréninky autobusem či pěšky a poskytuje to dětem
bezpečný prostor k tomu se pořádně vyřádit.
http://www.tjsokolostravice.cz/
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HAVÍŘOVSKÉ RAGBY
Informační bulletin pro členy a rodiče klubové mládeže. Vydává mediální komise
RC Havířov.
Vyšlo 21. května 2018

Po programové stránce kemp opět nabídne sportovní a zábavnou náplň od rána
do večera (a někdy i v noci v rámci noční hry), kterou bude opět spojovat jedno
velké týdenní téma odrážející aktuální dění ve velkém ragbyovém světě: Zatímco
loni byly hráčky a hráči napříč kategoriemi rozděleni do týmů z Britských ostrovů a
různými způsoby v průběhu celého týdne sbíraly caps (čepičky = odměny), aby si
zajistili nominaci do slavných Lions pro Tour na Nový Zéland 2017, letos se budou snažit projít náročným sítem zrovna vrcholící kvalifikace a dostat svůj tým na
World Cup do Japonska 2019.
O veškeré sportovní a volnočasové aktivity se opět bude starat tým trenérů a animátorů z řad národních týmů ČR, ale také i profesionálních trenérů a školitelů z
Anglie, Skotska a Jižní Afriky.
Proto je cílem tohoto zážitky nabitého týdne nejen formace a rozvoj hráček a hráčů, ale také trenérů, pro něž v rámci kempu chystáme bohatý program školení a
licenčních seminářů na zajímavá témata. O všech trenérských kurzech najdete
informace průběžně v sekci Vzdělávání trenérů a v hromadných mailech pro zaregistrované trenéry.
Cena kempu zůstává stejná: 4200 Kč na osobu za celý týden se vším všudy. Náš
klub pak poskytne účastníkům příspěvek 1200 Kč, pokud mají splněny základní
členské povinnosti.
Na http://www.rugbyunion.cz/cs/article/1281 naleznete závaznou přihlášku na
kemp, kterou prosím do 31.5.2018 posílejte na sekretariat@rugbyunion.cz.
Srdečně Vás tímto zveme a těšíme se na Vás v létě na Ostravici 2018.
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GDPR SE TÝKÁ VŠECH
Rozhodně nemáme žádnou radost z toho, že vás musíme zatěžovat, ale nevyhneme se tomu.
Jde o vyšší stupeň ochrany osobních údajů, který se od 25.května v naší republice zavádí podle
Obecného nařízení EU č. 2016/679 a týká se naprosto všech podniků, institucí a samozřejmě i
tělovýchovných jednot a sportovních klubů.
Také náš klub se nyní musí řídit směrnicí, která v první řadě vyžaduje od všech členů seznámit se s informacemi o zpracování osobních údajů a podpis souhlasu se zpracováním osobních
údajů.
Tiskopis je k dispozici na sekretariátu RC a také ke stažení na webových stránkách klubu v
sekci Klubové informace—informační bulletiny. Žádáme hlavně rodiče nezletilých hráčů, aby si
tento tiskopis vytiskli nebo vyzvedli na sekretariátu klubu a na zadní straně čitelně vypsali jméno
a příjmení syna (dcery) a formulář podepsali.

POŘÁDÁME DEN DĚTÍ

ZVEME NA POSLEDNÍ UTKÁNÍ

Na předchozí straně vidíte plakátek k dětskému
dni, zábavu organizuje propagační komise klubu
nejen pro členy, ale také pro děti, které nejsou v
klubu organizované. Den je určen pro děti do 12 let.
Rádi vás, ať už dopoledne, odpoledne nebo po
celou dobu na zábavném programu pro děti i rodiče
a dospělý doprovod uvítáme. Občerstvení je zajištěno po celou dobu akce v klubovém bufetu na tribuně.

V neděli 27.května hrají naši muži poslední utkání moravské skupiny 1.ligy proti Zlínu. Jde o velmi
důležitý zápas, bude rozhodovat o postupu do celostátní národní ligy, kterou budou hrát první tři týmy
české a moravské skupiny 1.ligy, poslední družstvo
pak bude zařazeno do 2.ligy spolu se 4. až 7. týmem české 1.ligy. Přijďte náš tým povzbudit!

