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Informace pro rodiče hráčů BK Děčín 

kategorie nejmladší minižáci/minižákyně U10mix (ročník 2008 a mladší) 

 
 

Přihláška (pro ty, kteří ještě neodevzdali) 

V rámci aktualizace členské základny a také zlepšení vzájemné komunikace chceme požádat rodiče a 
samotné hráče / hráčky o vyplnění rozšířené přihlášky do klubu. Informace jsou čistě pro potřeby 
Basketbalového klubu Děčín z.s. spravující kompletní mládežnickou základnu BK Děčín. Děkujeme za 
vstřícnost! 

Schůzka rodičů 

V začátku sezóny bychom vás rádi pozvali na setkání rodičů. Schůzka pro rodiče hráčů kategorie U10 se bude 
konat ………………… v ARMEX Sportcentru v Maroldově ulici. Na setkání trenéři shrnou nejbližší plány, předají 
důležité informace k průběhu ročníku a zodpoví případné dotazy z řad rodičů. 

Příspěvky 

Pro sezónu 2017/18 jsou příspěvky kategorie U10 stanoveny na 3.300,- Kč. 

- splatnost první části (2.000,- Kč) je 3. 10. 2017, na základě této platby obdrží hráč permanentní vstupenku 
(první domácí zápas KNBL se hraje již 4. 10. 2017, přizpůsobte prosím platbu, pokud chcete mít vstup 
zdarma už na toto utkání…) 

- splatnost druhé části (1.300,- Kč) je 31. 1. 2018 

Způsoby platby příspěvků 

- bezhotovostně na číslo účtu 25930431/0100, variabilní symbol rodné číslo hráče, do textu uvést jméno 
hráče 

- v hotovosti trenérovi 

Financování mládeže 

S ohledem na náročnost financování mládežnické složky BK Děčín bychom vás, rodiče, chtěli požádat 
o podporu spolku BK Děčín, který zastřešuje naší mládež. Veškeré dary či sponzorské příspěvky jsou využity 
na fungování mládežnických družstev (především nájmy školních tělocvičen, rozhodčí, doprava, ubytování). 
Pokud vlastníte či pracujete ve společnosti, která by byla ochotná podpořit sport dětí a mládeže jakoukoli 
částkou či materiálním vybavením (sportovní pomůcky, dresy, míče), prosím obraťte se na nás pro koordinaci 
aktuálních potřeb. Spolupráce je možná i na sponzorské bázi (logo na dresech, apod.). 

Tento subjekt není účetně propojen s BK Děčín, s.r.o. spravující A-tým v KNBL!!! Propojení je pouze 
personální (trenéři jsou hráči A-týmu, organizační pracovníci pracují i pro A-tým). 

 

Robert Landa 

mob.: 774 597 780, email: robert.landa@post.cz


