
Lékařské prohlídky Placení členských příspěvků

Členské příspěvky jsou stanoveny podle věkové kategorie - více na www.1sfk-

havirov.cz

Všechny platby členských příspěvků se provádí výhradně převodem na bankovní účet 

č. 2300733758/2010. Vyberte si jednu ze dvou variant jak budete příspěvky platit:

1) měsíčně září až červen - předem na násl. měsíc, příklad: říjen 2022 musí být 

uhrazen do konce září 2022). Při platbě zadejte jako variabilní symbol prvních 6 čísel 

rodného čísla člena, v poznámce pro platbu uveďte za jaký měsíc daná splátka je a 

příjmení člena.  Příklad poznámky: Jan Svoboda - říjen 2022.

Internetové stránky oddílu

Osvobození od příspěvků v případě dlouhodobé nemoci nebo z jiných důvodů je 

možné pokud doba neúčasti je delší než dva měsíce a to jen se souhlasem předsedy 

spolku na základě písemné žádosti podané hráčem/zákonným zástupcem na adresu 

spolku 1. SFK Havířov, z.s.

NESPRÁVNĚ ZADANÉ PLATBY NEMUSÍ BÝT SPRÁVNĚ PŘIŘAZENY!

Ligové zápasy a společné financování cestovného

Průkazky pojištěnce a pojištění členů

Před každým ligovým zápasem je nutné, aby se každý hráč identifikoval kartičkou pojištěnce či její kopií (dodejte trenérům skeny 

kartiček). Všichni členové Českého florbalu jsou pojištěni při ligových utkáních i trénincích základním úrazovým pojištěním. Úrazové 

pojištění je pouze základní s nízkým plněním, proto doporučujeme sjednat si své úrazové pojištění individuálně.

1. SFK HAVÍŘOV - INFORMACE PRO RODIČE PLATNÉ OD 1.9.2022 DO 20.8.2023

2) ročně (dopředu na celou sezónu do 15.9.). Při platbě zadejte jako variabilní 

symbol prvních 6 čísel rodného čísla člena, v poznámce pro platbu uveďte, že je 

splátka za celou sezónu a příjmení člena. Příklad poznámky: Jan Svoboda - sezona 

2022/23.

www.florbalhavirov.cz
informace o naši činnosti

na stránkách je zřízena skrytá sekce, kde 

trenéři zveřejňují interní informace pro 

rodiče. Heslo do skryté sekce si 

vyžádejte u trenérů a sekci prosím 

sledujte pravidelně.

Nominaci na zápasy zveřejní trenéři vždy ve skryté sekci na webových stránkách do 

pondělí v týdnu konání turnaje nebo informují rodiče e-mailem. Datum a časy zápasů 

naleznete ve skryté sekci před každým zápasem. Na zápasy se každý dopravuje 

individuálně, proto je vhodná komunikace a spolupráce mezi rodiči.

Povinnost zajistit si potvrzení zdravotní 

způsobilosti pro výkonnostní sport se 

vztahuje na všechny členy našeho oddílu. 

Potvrzení je nutno každoročně obnovovat 

formou pravidelné prohlídky a dodáním 

potvrzení o jejím absolvování. Formuláře 

naleznete na naši webové stránce v menu 

"Dokumenty".

Členské příspěvky

Členské příspěvky se platí jednorázově nebo po 10 měsíců v roce a jsou aktuálně nastaveny dle věkové kategorie - rozpis plateb je 

na www.1sfk-havirov.cz.

Sportovní dny pro děti a rodiče

Základní informace a kontakty

Korespondenční adresa: 1. SFK Havířov, Jaroslava Vrchlického 1476/22, 736 01 Havířov-Podlesí

Předseda klubu: Bc. Tomáš Ficenc - mob. +420 777 602 792, e-mail: tomasficenc@seznam.cz

Trenér přípravky: Bc. Tomáš Ficenc - mob. +420 777 602 792

Trenéři elévů: Stanislav Zajaczek - mob. +420 605 357 199, Radek Vaněk mob. +420 727 975 629

Trenéři ml.žáků a st.žáků: Bc. Tomáš Ficenc - mob. +420 777 602 792, Michal Korzec - mob. +420 727 926 954

Trenér dorostenců a juniorů: p. Filip Kubíček - mob. +420 776 785 297

Co je potřeba?

Každý z hráčů by měl vlastnit svou certifikovanou (nálepka IFF) hokejku. Hokejku lze dočasně i zapůjčit po domluvě s trenérem. 

Každý hráč by měl dále vlastnit míček, vhodnou sportovní obuv a trenýrky (trenýrky v klubových barvách lze objednat u trenéra v 

různých velikostech). 

K  přijetí za člena 1. SFK Havířov musí každý zájemce vyplnit a podepsat přihlášku a souhlas se zpracováním osobních údajů. 

Formuláře si můžete vyžádat u trenéra nebo stáhnout z našich internetových stránek na odkazu přihlášky a formuláře. Aby se hráč 

mohl účastnit ligových soutěží, musí být členem Českého florbalu, mít řádně uhrazeny příspěvky (informace níže) a mít platné 

potvrzení od lékaře (formuláře si vyžádejte od trenéra nebo vytiskněte z webových stránek). K registraci do České florbalové unie 

(nutnost pro hraní zápasů a platnost úrazové pojistky) je potřeba vyplnit přihlášku (najdete na našich webových stránkách nebo si 

vyžádejte u trenéra). 

Na závěr bychom rádi apelovali na Vás rodiče, snažte se k tréninkům přistupovat zodpovědně a dohlédněte, aby děti nepřemohla 

lenost. Jedině při pravidelné a poctivé účasti na trénincích a zápasech se mohou zlepšovat a pomáhat tak sobě i svému týmu. 

Všechny děti mohou v soutěžích nastupovat za svou věkovou kategorii+o jednu vyšší (této možnosti budou trenéři často využívat, 

aby děti sbírali potřebné zkušenosti)

Náš klub organizuje zábavu nejen pro děti, ale i jejich rodiče. Každoročně se sejdeme na akcích jako jsou turnaje v bowlingu, ve 

florbale, fotbale či společné grilování. Připojte se a buďte také součástí klubu!

Florbalové a veškeré sportovní vybavení + DRESY
Pro nákup veškerého sportovního a florbalového vybavení(hokejky,vaky, atd.) kontaktujte svého trenéra nebo se informujte na tel. 

čísle +420 777 602 792 (p.Ficenc). Náš oddíl disponuje zajímavými slevami - nekupujte drahé hokejky, které lze zakoupit se slevou 

o několik stovek levněji. Nově je zavedena možnost zakoupení svého vlastního dresu se jménem (informace u trenérů)

Trenéři rodičům


