Centrum Aktívneho
Pohybu Košice
- VŠEOBECNÁ ŠPORTOVÁ PRÍPRAVA DETÍ -

- Ponuka na spoluprácu Vážení zástupcovia,
dovoľujeme si Vám predložiť žiadosť nášho občianskeho združenia ŠPORTOVÁ PRÍPRAVKA
SLNIEČKO o sponzorskú pomoc pri dosahovaní cieľov pri individuálnej práci s deťmi pre ich
športový rozvoj. Od počiatku založenia občianskeho združenia slovné spojenie,, individuálna
práca s deťmi,, bola prioritou, od ktorej sme nemienili upustiť. Toto sú súčasti kompletného
servisu a ciele, ktoré by sme Vám radi predstavili.

- Pár slov o ŠPORTOVEJ PRÍPRAVKE SLNIEČKO Po viac ako 15 rokoch vrcholovej športovej kariéry v reprezentácií SR sme sa rozhodli
predávať svoje bohaté skúsenosti z oblasti športu, možností regenerácie a stravovania ďalej.
Spočiatku to začalo len ako občasné tréningy vo voľnom čase, neskôr cielené organizovanie
športových kempov, až sme sa nakoniec rozhodli venovať celoročne a cielene deťom podľa
nás v najdôležitejšom veku od 3 do 10 rokov. Práve z tohto dôvodu sme sa po piatich rokoch
trénovania rozhodli v septembri 2016 založiť Športovú prípravku Slniečko, ktorá je odrazom
nášho moderného pohľadu na šport a trénovanie.

- Ciele Športovej prípravky Radi by sme sa zúčastňovali na medzinárodných seminároch a školeniach ohľadom zlepšovania koncepcie súčasných tréningových procesov. Kráčame s dobou, a preto chceme
ponúkať stále modernejšie spôsoby výučby a inovatívne tréningové pomôcky, ktoré nám
pomáhajú pri každodennej práci s deťmi. Naším hlavným cieľom je rozšírenie počtu aktívne
trénujúcich skupín v súlade s našou filozofiou, ktorej základom je individuálny prístup k
jednotlivcom, no taktiež ľudský prístup ktorý je založený na porozumení, empatii a cielenej
motivácii.

- Čo Vám dokážeme ponúknuť Zviditeľnenie Vašej firmy formou aktívnej propagácie v súvislosti rozvoja športu pre
mladých (Bannery, Plagáty, Tričká, Dresy, Facebook, Web)
Podpora rozvoju športu a zdravého vývinu detí
Aktívna účasť trénerov a detí na celoslovenských podujatiach v dresoch s Vaším
logom (Medzinárodný Maratón Mieru, Farbám neujdeš - Beh, Bratislava Marathon,
Košice Night Run)
Potenciál pre nárast propagácie (Blog, Polep auta)
Postupy, ktoré sú vždy v súlade s platnou legislatívou SR.

K čomu využijeme
získané prostriedky?
Kúpa športových pomôcok pre inovatívny tréningový proces detí
Kúpa dresov, tričiek a vybavenia pre deti
Rozšírenie vozového parku o 9 miestne vozidlo pre sprístupnenie tréningov deťom,
ktorých rodičia sú pracovne a časovo vyťažení
Organizácia športových sústredení
Zabezpečenie čo najkvalitnejšie vybavených športovísk

Organizačná štruktúra
Radi by sme Vám predstavili základný kameň našej organizačnej štruktúry, nakoľko sme si
vedomí, že za každým výsledkom stojí náš tím a trénerské zázemie, bez ktorého by sme
neboli tým čím sme.
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Šťastie praje pripraveným,

preto pripravene ale s pokorou
čakáme na príležitosť.
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