
Náborové akce HBC Rakovník





Představení akce
• Náborová akce pro děti ze základních škol proběhne v dubnu 2017 

(předběžný termín 3.- 4.4.) na Hokejbalovém stadionu v Rakovníku 
stejně jako každý rok

• Náš klub oslovil 30 základních škol na našem okrese emailovou 
formou, stejně jako každý rok

• Nabídli jsme školám zapůjčení hokejbalové výstroje (i brankářské 
výstroje pro starší kategorie) včetně hokejek

• Tato akce proběhne ve dvou dnech :
Ø První den se představí žáci 1.-5.ročníků základních škol rozděleni 

do 1.a II.kategorie
Ø Druhý den se představí žáci 6.-9.ročníků základních škol rozděleni 

do III.a IV.kategorie

• Po skončení turnaje družstva obdrží poháry, medaile a I.a 
II.kategorie i sladkosti a náborové letáčky



Loňský ročník HPD
� V loňském ročníku se z 30 oslovených 
škol zapojilo do této akce pouze 5 škol, 
ale i z tohoto mála jsme získali pro náš 
klub 3 nové hráče



Pár snímků z této loňské akce…

I.kategorie…..



II. kategorie……



III. kategorie…..





• Náborová akce pro děti ze školních družin proběhne 
2x a to v květnu (předběžný termín 17.5.) a v říjnu 
2017 (předběžný termín 3.10.) na Hokejbalovém 
stadionu v Rakovníku stejně jako každý rok

• Náš klub oslovil 21 školních družin při základních 
školách (z celkových 30 škol) na našem okrese 
emailovou formou, stejně jako každý rok

• Nabídli jsme školám zapůjčení hokejbalové výstroje 
včetně hokejek

• Po skončení turnaje družstva obdrží medaile, diplomy, 
sladkosti a náborové letáčky

• Pořádáním této akce v loňském roce jsme získali 2 
členy



Loňský ročník Sportovních dní 
družin





� Náborová akce pro děti z mateřských škol 
proběhne 2x a to v červnu (předběžný termín 
6.6.) a v září 2017 (předběžný termín 19.9.) na 
Hokejbalovém stadionu v Rakovníku stejně jako 
každý rok

� Náš klub oslovil 25 mateřských škol na našem 
okrese emailovou formou, stejně jako každý rok

� Tato akce probíhá formou jednotlivých stanovišť, 
rozdělených po celé ploše hřiště.

� Děti za splněný úkol obdrží sladkou odměnu a na 
rozloučenou rozdáváme dětem pamětní medaile

� Pořádáním této akce jsme získali 3 nové členy







� Znovu jsme oslovili všechny základní školy 
z našeho okresu s tím, jestli by neměli 
zájem v hodinách tělesné výchovy o 
ukázkový trénink

� Přihlásily se 3 školy
� Trenéři HBC Rakovník přivezli na hřiště, 

kde školy provozují tělesnou výchovu 
hokejky, branky a jiné pomůcky a připravili 
pro děti ukázkový trénink




