Zápis z KM ze dne 1.9.2018
Účast: Kateřina Ivičičová 2012, Veronika Lapšanská 2011, Michaela Ménová 2009, Míla Paďour 2008,
Šárka Čermáková 2007, Iva Horová 2006, Jan Veselý 2005, Michal Häusler MD, Tomáš Marvánek
1) Klíče na recepci a ledařům
- ten, kdo změnil kabinu a má jiné klíče než loni + ročník 2012 odevzdat klíče na recepci a ledařům,
aby měli k dispozici (na štítek u klíčů napsat, o jaký ročník se jedná)
- na recepci si mohou vyzvednout klíče pouze trenéři, asistenti trenérů a TVM
2) Členské průkazky a registrace
- registrace rozdány příslušným ročníkům
- členské průkazky rozdány, kdo nedostal bude ve 2. várce, ročník 2011 a 2012 bude v nejbližší době
dofocen
3) Kabiny
- budou zajištěné aktualizované popisky (samolepky) na dveře kabin
4) Autobusy
- kontrola odjezdů a potřeby autobusů
- u žákovských kategorií a přípravek si dopravu do nejbližších měst zajišťují rodiče (Kutná Hora,
Poděbrady, Nymburk, Čáslav)
5) Vstupné na zápasy A týmu
- rodiče hráčů (max. 2) mají možnost si zakoupit zvýhodněné permanentky za 500 Kč (standardní
cena 800 Kč)
- rodiče dětí, kteří jsou členy klubu, si hradí vstupné na zápasy A týmu
- vstup pro hráče a činovníky klubu je zdarma - na základě členské průkazky
6) Turnaje
– 3. Třída - Kratochvílův memoriál
– 4. Třída - Procházkův memoriál
– 5. Třída - Jelínkův memoriál
– 6. Třída - Memoriál Rudy Musílka
– 7. Třída - O pohár města Kolína
– 8. Třída - Dvořáčkův memoriál,
Možné termíny:
- během vánočních prázdnin
- Dvořáčkův memoriál v březnu
Žádost o dotace na pořádání turnaje je potřeba dodat v průběhu září. Shromáždí Tereza Hölzlová a za
klub předáme na Město.
Žádosti o dotace na pořádání turnaje je třeba podat na Město nejdéle do 30.9.2018.
7) Hlášení zápasů, pokladní hodiny
- hlášení zápasů vždy Terce Hölzlové
- od každého rozhodčího dostaneme vyplněný formulář, na jehož základě rozhodčí vyplatíme, nosit
u sebe i náš papír pro jistotu
- pokladní hodiny 10.9.2018

8) Dresy
- podle nových pravidel nesmí mít žádný hráč zastrčený dres za kalhotami
- v nejbližší době budou ve všech kategoriích našitá na dresy poutka, která se zachytí za kalhoty a tím
se přejde zastrčení dresu
9)Členské příspěvky
- zůstávají stejné jako loni, možnost platby ve 3. splátkách
- změna členských příspěvků u nejmladších ročníků - ročník 2012 a mladší bude platit členské
příspěvky ve výší 3. 000,- Kč
10) Akce klubu:
22.2.2018 – Ples Nosatých
- letos pořádá klub SC Kolín
27.4.2018 – Kozel Fest

Zapsala: Veronika Lapšanská

