Konkurz na trenérské zajištění na letních prázdninových turnajích 2019
Podmínky trenérské péče na letních turnajích 2019, podporované Šachovým svazem Zlínského kraje.
Náplň činnosti:
- letní turnaje Vsetín, Bezměrov, Staré Město
- nabídka trenérského zajištění pro všechny zájemce z našeho kraje (2001 a mladší) bez rozdílu oddílové
příslušnosti
- dva možné typy péče:
a) trenérská péče jen při turnaji (rozbory partií po dohrání, trávení volného času po dohrání, případně
drobný doprovodný program),
b) trenérská i pedagogická péče po celou dobu turnaje (zajištění místních i ubytovaných účastníků)
Podmínky:
- možnost zapojit se do výpravy pro všechny mladé hráče ročník 2001 a mladší z oddílů Zlínského kraje,
rovná péče o všechny bez rozdílů dle oddílové příslušnosti
- přijatelný poplatek pro účastníky (bez rozdílu oddílové příslušnosti)
- vstřícná komunikace a spolupráce pořadatele výpravy se všemi oddíly a trenéry ze Zlínského kraje
- propagace akce s dostatečným předstihem (krajské stránky, rozeslání emailem oddílům a trenérům)
- podání přihlášky do konkurzu v daném termínu a se všemi náležitostmi
- výši požadované podpory možné odvodit od předchozích krajských výprav na letní turnaje (1000 Kč / den
při tomto nastavení: celodenní péče o místní i ubytované účastníky, pedagogický dohled na ubytované
účastníky po celou dobu turnaje, zajištění doprovodného programu, kolem 20 účastníků výpravy, zajištění
profesionálním trenérem, propagace akce, zhodnocení akce po jejím skončení závěrečnou zprávou,
hodnotícím článkem a hodnocením s oddílovými trenéry)
Náležitosti přihlášky do konkurzu:
- jméno a kvalifikace zájemce o zajištění výpravy
- naznačení možností domluvit další trenéry pro zajištění výpravy
- souhlas s uskutečněním výpravy od pořadatele turnaje (vhodné mít poskytnuté prostory pro rozbory,
spolupracovat, komunikovat)
- výše účastnického poplatku pro účastníky s celodenní péčí / péči pouze po partiích
- výše požadované částky (buď celkově za celou výpravu, anebo příspěvek kraje na jednoho účastníka
výpravy, v takovém případě uvést i maximální výši příspěvku)
- odhad předpokládané účasti (počet zapojených dětí, odhad jejich struktury podle oddíl, případně návrh
snížení příspěvku na akci při nižší účasti)
- typ péče - a) pouze rozbory partií po dohrání; b) celodenní péče i pro ubytované účastníky
- odhad rozpočtu akce (po turnaji nutné zúčtovat, příjmy i výdaje jdou přes krajskou pokladnu, vyrovnaný
rozpočet)
- další komentáře (např. naznačení doprovodného programu, motivace k uspořádání výpravy)
Termíny pro odevzdání a vyhodnocení přihlášek do konkurzu:
- přihlášku do konkurzu posílá osoba pořádající výpravu do 31. března 2019 na email předsedy Komise
mládeže Pavla Růčky Pavel.Rucka@tiscali.cz
- nejpozději do konce dubna 2019 bude rozhodnuto o výsledcích konkurzu a výši finanční podpory
- následně budou bez zbytečného prodlení zveřejněny propozice krajské výpravy (krajských výprav)
5. března 2019
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