
Pacanów, 22.10.2015 r. 

Informacja dla uczestników Zimowej Akademii Piłki Halowej. 

Wzorem roku ubiegłego, w odpowiedzi na duże zainteresowanie tego typu zajęciami Zarząd G.L.K.S. Zorza - Tempo Pacanów 

planuje zorganizowanie zajęć Zimowej Akademii Piłki Halowej. Zakładamy, że od listopada 2015 do marca 2016 przeprowadzimy 

zajęcia treningowe dla dzieci ze szkól podstawowych i młodzieży gimnazjalnej. 

W poprzedniej edycji (2014/15) finansowaliśmy te zajęcia z programu PROW przez Stowarzyszenie LGD "G5". W ramach tego 

projektu zakupiliśmy m.in. niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć oraz wynagrodzenie trenerów, wynajem sal czy dowóz na 

zawody.  

W tym roku nie dysponujemy środkami finansowymi na finansowanie całości zajęć. W ramach porozumienia z gminą oraz 

szkołami, zostaną udostępnione nieodpłatnie pomieszczenia sal sportowych, dysponujemy zakupionym sprzętem sportowym. 

Brakuje nam środków finansowych na finansowanie kosztów trenerskich. 

W związku z zaistniałą sytuacją zorganizowaliśmy akcję "RZUĆ ZŁOTÓWKĘ NA HALÓWKĘ" aby pozyskać środki od donatorów 

zewnętrznych. Nie mamy jednak pewności, że zbierzemy kwotę gwarantującą pokrycie niezbędnych wydatków.  

W związku z powyższym  proponujemy odpłatność dla uczestników zajęć, w wysokości 30 zł/ m-c. Wpłat będzie można 

dokonywać : 

 Przelewem na konto bankowe Klubu Sportowego: 

64 8517 0007 0040 0400 1078 0003 NBS/Solec Zdrój o w Pacanowie 

Gminny Ludowy Klub Sportowy "Zorza-Tempo" Pacanów 

ul. Słupska 31, 28-133 Pacanów 

tytułem:   Imię i nazwisko uczestnika, ZAPH 2015                             lub 

 w sekretariacie Gimnazjum nr 1 w Pacanowie                                   lub 

 w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Ratajach Słupskich. 

 

 

Zarząd G.L.K.S. Zorza - Tempo Pacanów 

 

Miejscowość, data: …………….……………………………. 

Imię i nazwisko, adres  opiekuna prawnego ……………………………………………………..…………………….. 

 

Imię i nazwisko, PESEL  uczestnika:  ……………………………..…………………………………………………. 

Oświadczenie 

Ja, niżej podpisany, opiekun prawny : (imię i nazwisko uczestnika): …………………………………………………. 

oświadczam, że stan zdrowia mojego syna/córki, pozwala na uczestnictwo oraz wyrażam zgodę na udział w 

zajęciach sportowych w ramach Zimowej Akademii Piłki Halowej, w okresie od listopada 2015 roku do  marca 

2016 roku, organizowanych przez Klub Sportowy Zorza Tempo Pacanów w ramach odpłatnej działalności pożytku 

publicznego Jednocześnie zobowiązuję się wpłat za uczestnictwo w w/ kwocie. 

 

Czytelny podpis opiekuna prawnego: ……………………………………… 


