KOMISE MLÁDEŽE A METODIKY
ČESKOMORAVSKÉHO SVAZU HOKEJBALU
Korespondenční adresa: Erno Košťála 1010, 530 12 Pardubice, e-mail: km@hokejbal.cz
Předseda komise: Mgr. Martin Komárek, tel: +420 773 781 132, e-mail: komarek@hokejbal.cz

Projekt Komise mládeže – „Popadni hokejku a hraj hokejbal?!“
Komise mládeže ČMSHb představuje hokejbalové veřejnosti novou podobu projektu „Popadni
hokejku a hraj hokejbal?!“, který rozšiřuje a doplňuje tradiční a populární projekt „První školní den?
První trénink hokejbalu!“. Projekt si klade za cíl nábor mládeže ve velmi perspektivním období měsíce
září, kdy děti nastupují do základních škol. Jedná se tedy o jednu ze vhodných alternativ oslovení
dětí a jejich rodičů.
Myšlenka a cíle projektu:
• Oslovení dětí a rodičů v náborově perspektivním období měsíce září.
• Nabídnout dětem a rodičům pozvání na tréninkové jednotky klubu.
• Prezentace hokejbalu mládeže a mládežnických klubů na základních školách.
Forma podpory:
• Dodání letáků ve zvolených formátech v grafické podobě na míru žadatele.
• Dodání drobných předmětů (rozvrhy, sešity aj.) pro potřeby žadatele.
• Dodání 1 – 3 kusů bannerů 2x1 metr v grafické podobě na míru žadatele (možnost umístění
dvou partnerů klubu na pozice bočního hrazení).
• Dodání láhve a samolepek pro začínající hráče na adresu žadatele.
• Finanční podpora náboráře formou DPP ve výši 6000,- kč/projekt.
• Finanční podpora na náborovou inzerci příspěvkem do maximální výše 7500,- kč/projekt.
• Zajištění dodání vybavení na adresu dle zadání žadatele.
• Metodická podpora (ve formě přípravy, výroby letáků a tiskových materiálů, resp. organizace
vzdělávacích webinářů k projektu).
• Realizace společné kampaně na sociálních sítích k oslovení cílové skupiny hráčů, rodičů ve
spolupráci ČMSHb a žadatel.
Technické parametry spolupráce:
• Podpora náboráře je realizována formou DPP za měsíce srpen a září, vždy ve výši 3000,- Kč.
• Výše podpory náboráře může být krácena při nedodržování termínů realizace projektu nebo
nedoložení požadovaných podkladů.
• Podpora náborové inzerce je realizována formou fakturace žadatele v maximální výši 5000,Kč za měsíc srpen a ve výši 2500,- Kč za měsíc září. Součástí přílohy jsou doklady o výši
nákladech klubu na náborovou inzerci.
• Výše podpory náborové inzerce může být krácena při nedodržování termínů realizace
projektu nebo nedoložení požadovaných podkladů.
Proces přípravy projektu:
• K projektu a jeho přípravám je vyhlášena dvojice webinářů v termínech 9.6 a 15.6.2020 od
19:00. Účast na přípravných webinářích je doporučena.
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•

Ke kampani projektu na sociálních sítích a přípravám bude vyhlášena dvojice webinářů na
začátku srpna 2020. Účast na přípravných webinářích k sociálním sítím je povinná.

Proces realizace projektu:
• Od 1.6.2020 do 26.7.2020 odešle žadatel o podporu přihlášku do projektu na emailovou
adresu: nabory@hokejbal.cz. Žádost o podporu musí být kompletně vyplněna.
• Žádost o podporu bude obsahovat návrh kontaktních a kompetentních osob k realizaci
projektu.
• Při přihlášení po termínu 26.7.2020 není možné realizovat podporu náboráře a
závazně dodržet termíny dodání materiálního vybavení.
Povinnosti žadatele o podporu:
• Kompletní a řádné vyplnění žádosti o podporu v rámci realizace projektu.
• Zaslání fotodokumentace a všech materiálů, podkladů k projektu.
• Vyplnění zpětné vazby v aplikaci Survio.

V Pardubicích, 1. června 2020

Mgr. Martin Komárek, v.r.
předseda KMM ČMSHb
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