KONCEPT NÁBOROVÝCH AKCÍ
PRO ROK 2018

Vypracoval: Tomáš Laibl
V Ústí nad Labem dne 1. února 2018
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Plán náborových akcí Elba DDM Ústí nad Labem pro rok 2018
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Pokračování pořádání dopoledních programů pro školky.
Termín - duben, květen, červen
V průběhu akce zapojení všech dětí, které ze školky dorazí (kluci i holky)
Po skončení akce obdrží děti leták, medaile a propagační předměty ČMSHb a klubu Elba DDM Ústí nad Labem
Cílem akce: prezentování hokejbalu dětem ze školky a zároveň prezentace hokejbalového klubu

Účast na akci Den Země v DDM Ústí nad Labem
Termín - duben nebo květen
Místo akce: Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Ústí nad Labem, p.o.
Cíl účasti na akci: prezentace hokejbalu a zároveň prezentace hokejbalového klubu na akci, kterou každoročně
navštěvuje cca 300-500 účastníků

Účast na akci Den Dětí v DDM Ústí nad Labem
Termín - květen nebo červen
Místo akce: Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Ústí nad Labem, p.o.
Cíl účasti na akci: prezentace hokejbalu a zároveň prezentace hokejbalového klubu na akci, kterou každoročně
navštěvuje cca 300-500 účastníků

Účast na akci Den dětí Dopravního podniku města Ústí nad Labem
Termín - květen nebo červen
Místo akce: Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Ústí nad Labem, p.o.
Cíl účasti na akci: prezentace hokejbalu a zároveň prezentace hokejbalového klubu na akci, kterou každoročně
navštěvuje cca 300-500 účastníků

Letní soustředění ve Světlé nad Sázavou
Po osmi letech zájemci z řad veřejnosti o náš sport. Vybavení pro toto soustředění pro ně máme k dispozici. I díky
této akci se nám každoročně rozšíří řady hráčů našeho hokejbalového klubu.

První školní den? První trénink hokejbalu!
Pokračovat i v roce 2017 v náborové akci první školní den. K této akci chceme nově dětem rozdávat rozvrhy hodin na
motivy našeho hokejbalového klubu, včetně další propagačních předmětů a letáčků. Akci chceme na začátku
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školního roku 2017/2018 provést minimálně na třech školách, kam dodáme naše propagační předměty a s
hokejbalem děti seznámí jeden z řad našich funkcionářů a trenérů.

Kroužkofest
Akce, která probíhá na Kostelním náměstí u OC Forum Ústí nad Labem o první školní den vždy od 10:00 do 17:00. Na
této akci je pestrý výběr zájmových kroužků, sportovních klubů a náš hokejbalový klub se této akci již pravidelně
účastní. K dispozici pro tuto akci máme od ČMSHb nafukovací hřiště.

Současné vybavení klubu pro prezentační akce
cca 40 ks hokejek (různé délky hokejek, zahnutí hokejek 20ks levé, 40ks pravé)
hráčské rukavice - minimálně 30ks
hráčské helmy s mřížkou - minimálně 20ks
Pro nové členy je vždy možnost zapůjčení!

Další náborové akce probíhají pravidelně v Domě dětí a
mládeže při všech velkých projektech, které DDM pořádá.
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