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Projekt Komise mládeže – „Streetové vybavení“ 

 
Komise mládeže ČMSHb představuje hokejbalové veřejnosti druhý ročník projektu s názvem 

„Streetové vybavení“. Set streetového vybavení obsahuje základní brankařské vybavení pro začínající 
hráče a hráčky. O podporu a přihlášení se do projektu se mohou ucházet celky zapojené do 
organizace náborových projektů se zaměřením na mládež. 
 
 
Předpoklady pro zapojení se do projektu: 

• Žádat o podporu Komise mládeže v rámci projektu „Streetové vybavení“ mohou výhradně 
kluby sdružené v ČMSHb, které vedou účetnictví. Do dotačního programu se mohou zapojit 
kluby sdružené v ČMSHb, proti kterým není vedeno disciplinární řízení a které mají uhrazeny 
všechny závazky vůči ČMSHb. 

• Žadatel může žádat maximálně o podporu ve formě jednoho setu v přesně definovaném 
složení.  

• Podpořeni budou žadatelé (kluby) zapojení do organizace náborových projektů se zaměřením 
na mládež. 

 
 
Forma podpory: 

• Zajištění dodání setu v gardu dle volby žadatele včetně volby velikosti betonů (21 vs. 24“). 
• Zajištění dopravy setu brankařského streetového vybavení na adresu uvedenou žadatelem.  

 
 
Proces realizace projektu: 

• Od 1.3.2022  do 31.10.2022  odešle žadatel o podporu přihlášku do projektu na emailovou 
adresu: projekty@hokejbal.cz. Žádost o podporu musí být kompletně vyplněna. Set 
streetového vybavení je možné získat pouze 1x ročně. (žadatel odesílá přihlášku v textové 
podobě včetně přílohy volby vybavení ve formátu xls).  

• V roce 2022 bude vybavení uvolněno v první vlně do 30.6.2022 pro prvních 5 přihlášených, 
vybavení z přihlášek nad tento počet bude expedováno po 1.8.2022. 

 
 
Povinnosti žadatele o podporu: 

• Kompletní a řádné vyplnění žádosti o podporu v rámci projektu „Streetové vybavení“ 
• Organizace minimálně jednoho projektu s náborovým charakterem. 
• Vyplnění zpětné vazby v aplikaci Survio. 
• Prezentace zapojení se do projektu na sociálních sítích a webu organizace. 

 
 
V Praze, 15. února 2022 
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Mgr. Martin Komárek, v.r. 

předseda KMM ČMSHb 
 
Pozn. Pro konsultaci k brankařskému vybavení kontaktujte O.Almašiho 776 871 912 


