
 

 

Pravidla kroužku florbalu:  
 
1) Kroužek bude pořádán pravidelně v uvedený čas s výjimkou prázdnin, svátků a ze závažných důvodů (děti a rodiče 
budou informováni ústně či písemně prostřednictvím e-mailu).   
Kroužek florbalu: 27. 9. 2019 – 31. 5. 2020  
 
2) Účastníci kroužku budou muset mít: vyplněnou přihlášku, zaplacený příspěvek, čistou sportovní obuv nedělající čáry, 
sportovní oblečení, vlastní míček (označený), vlastní hokejku.  
 
3) Žáci si mohou nosit do sálu tašku s osobními věcmi. Každý si za své věci zodpovídá sám!!! Nedávejte dětem věci, 
které nepotřebují!  
 
4) Dbejte na včasný příchod. Sokolovna bude v době konání kroužku zamčena.  
 
5) Každý je povinen udržovat pořádek, uklízet si po sobě, nepoškozovat cizí majetek.  
 
6) Každý je povinen poslouchat pokynů vedoucího!!! Kdo nedbá pokynů, bude napomenut, případně jinak potrestán 
(dle závažnosti prohřešku: cvičení navíc; vyloučení ze hry – viz pravidla florbalu; telefonát rodičům; vyloučení z 
kroužku!!!).  
 
7) Děti jsou povinny podílet se na přípravě a úklidu pomůcek! Nikdo nesmí bez dovolení odcházet.  
 
8) Docházka: za pravidelnou docházku zodpovídají rodiče dítěte - uvedeno v přihlášce, omlouvání dítěte je možné 
formou e-mailu: blabolil.jiri@skolagj.cz, příp. na lístečku. Docházka bude evidována. 
 

9) Žáci se nesmí pohybovat svévolně po sokolovně (pódium, balkón, malý sál, šatna …) ani chodit ven.  
 
10) Po ukončení kroužku odchází děti domů (podle udání rodičů, tj. samo / v doprovodu, příp. do ŠD), zbytečně se 
nezdržují v sokolovně či v areálu školy.  
 
11) Budeme-li pobývat na hřišti vedle pavilonu, platí tato pravidla:  

1. Děti a rodiče budou informováni (ústně nebo písemně prostřednictvím e-mailu).  V případě nejistého počasí 
počítejte s oběma variantami (sokolovna / venkovní hřiště). 
2. Na hřiště mohou děti jen v čisté obuvi (mohou použít stejné obutí jako do sokolovny).  
3. Děti budou oblečeny podle aktuálního počasí. Nadbytečné oblečení si mohou odložit na hřišti.  
4. Na hřišti platí velmi obdobná pravidla jako v sokolovně.  
5. Děti by si s sebou měly nosit pití (nechávat mimo hřiště), příp. pokrývku hlavy. 
6. Děti mají k dispozici šatny a WC, které jsou nově vybudovány v pavilonu u ZŠ. Do šaten a na WC budou chodit 
jen s dovolením vedoucího kroužku. Vše, co poničí, uhradí zákonní zástupci. 

 
 
 
 
 
 

V Golčově Jeníkově, 1. září 2019 
Mgr. Jiří Blabolil 


