Tennis Club Topoľčany

Javorová 4640/1, 955 01 Topoľčany, IČO: 35 591 099

___________________________________________________________________________

ZÁPISNICA ZO SCHÔDZE VÝBORU TC
Miesto, čas:

Topoľčany, dňa 12.09.2018, 20.00 hod., nadväzujúc na schôdzu zo dňa 05.09.2018

Prítomní:

Milan Kyseľ, Marcela Mokrá, Vladimír Tarina, Marián Livinský, za KRK Martin Ležák

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ekonomika klubu konca októbra
Fólie na nafukovačku, svietidlá
Bodka za sezónou
Koniec sezóny a prechod do haly
Cenník zimnej sezóny
Správcovia na zimnú sezónu
Termínová listina 2019
Nábory detičiek a propagácia

K bodu 1)
Čakáme platby dotácií a platbu z STZ, dovtedy obmedzujeme výdavky, musíme doriešiť chýbajúcich 900 eur od
správcov. Klub už prijal pôžičku 1000 eur, na nákup fólii bude pravdepodobne poskytnutá ďalšia pôžička, obe budú
vrátené po výbere poplatkov za halovú sezónu.
Zodpovední: Tarina, Kyseľ
K bodu 2)
Schválená kúpa bublinkovej a UV fólie na nafukovačku od pána Kuruca zámenou za náš traktor + náš doplatok 1000
eur, bude sa realizovať po postavení nafukovačky. Schválená kúpa 24 LED svietidiel na kurt číslo 2.
K bodu 3)
Sobota 06.10.2018, „veľká“ od 8.45 hod., „mini“ od 12.45 hod., organizačnej zabezpečiť, propagovať, pripraviť
občerstvenie, ceny od sponzorov, agitovať u rodičov, tréneri nech informujú deti a rodičov (samozrejme nástenka
a web).
Zodpovední: Kyseľ, Livinský, ostatní podľa svojich možností
K bodu 4)
V nedeľu 07.10.2018 končí prevádzka kurtov 1-3, dovtedy majú zaplatené aj predplatitelia. Zabezpečiť postavenie
nafukovačky (cez pána Kuruca) tak, aby v pondelok 15.10.2018 mohla byť spustená jej prevádzka. Oficiálny začiatok
hrania v hale je 15.10.2018 – dovtedy bude rozpis a odvtedy platí verejnosť. Deti môžu začať hrať podľa rozpisu už od
15.10.2018 alebo od 22.10.2018 – na rozhodnutí trénerov, deti platia od 22.10.2018. Zimná sezóna trvá do piatku
05.04.2018.
K bodu 5)

Ceny sa nemenia: predplatitelia majú zvýhodnenú cenu 13 eur/hod. pri platbe do 15.10., inak 14 eur/hod pri platbe do
30.11.2018, permanentka 140 eur/11 hod. Decká majú zaplatiť poplatky za halu do konca novembra do výšky 300 eur,
platby nad 300 eur si rodičia majú dohodnúť individuálne s pánom Kyseľom.
K bodu 6)
Návrh výboru – platba 20 eur/deň, počas turnajov bude robiť správcu pán Korec, ktorý dostane +10 eur k dennej
odmene za turnaj, pánovi Korcovi ostáva 100 eur mesačne za riadenie správcov. Dohodnúť so správcami a prípadne
prerokovať vo výbore.
Zodpovedný: Kyseľ
K bodu 7)
Prihlásiť do termínovej listiny rovnaký počet turnajov ako vlani, s dôrazom na kategórie, v ktorých máme viac hráčov.
Požiadať o halové Majstrovstvá regiónu starších žiačok.
Zodpovedná: Mokrá
K bodu 8)
Pripraviť návrh, ako zvýšiť atraktivitu tenisu v meste pre deti a mládež a ako pritiahnuť na kurty najmenšie deti, aby
sme ho dokázali začať realizovať čím skôr.
Zodpovední: Ležák, Kyseľ

Termín budúcej schôdze výboru TC: operatívne podľa potreby.

_____________________________
JUDr. Milan Kyseľ, prezident TC v.r.

