Klub in starši
Št. 1, september 2014

Uvod

Skupaj gradimo zgodbo o uspehu nogometnega kluba
Triglav danes in v prihodnje.

V njem najdete podrobne informacije in prispevke osebja
kluba in povzetke s sestankov s starši.

Siniša Brkić, trener

V prihodnje želimo še bolj okrepiti dobre odnose in
obveščanje staršev in podpornikov kluba, zato bomo
podobna glasila izdajali v redni periodiki. Upamo, da
bodo dobro sprejeta in koristni vir informacij za vas.

Klub pripravlja novosti na področju treningov.

Pred vami je prva številka informatorja Klub in starši.

Program talent in dopolnili treningi
Program Talent, ki bo pod strokovnim vodstvom
trenerja Kajtazoviča, bo stremel k zmanjšanju ali odpravi
igralčevih pomanjklivosti. Podporo bosta dajala trener
Brkić in izkušeni igralec Šmit. Vključeni bodo le najboljši
igralci, ki so že igrali v reprezentanci ali so bili blizu povabila. Izvajal se bo 2x tedensko v jutranjem času.

Športni pozdrav,
Beno Fekonja in Miroslav Matijaševič

Odnos starši-klub

Trenerji se zavedamo, da so vsi igralci pomembni, zato
se trudimo vsakemu individualno posvetiti. Prenašamo
vrednote kluba v svoje delo in na igralce ter spodbujamo
pripadnost klubu.

Dopolnilni treningi bodo na voljo tistim igralcem, ki si
želijo dodatnih treningov. Izvajali se bodo 2x tedensko v
popoldanskem času in bodo plačljivi. Več informacij bo
znanih, ko se bo oblikovala trenerska zasedba.

Pomembno vlogo v procesu treniranja otrok imate tudi
starši. Pozitivna podpora, optimistično razmišljanje,
spoštovanje trenerjev, realne zmožnosti otrok, argumentiran dialog in športni duh
- vse to je ključnega pomena
za gradnjo dobrega odnosa
v trikotniku kluba, staršev
Homogenost ekipe je
in igralcev ter za napredek
lahko velik plus v
kluba. Zaupajte v strokovnost
tekmovanju.
trenerjev in nam prepustite,
da opravljamo svoje delo. Ob
Uroš Bučan, trener
igrišču športno navijamo, kajti
otroci nas vedno gledajo in
posnemajo naše vedenje. Bodimo jim za zgled. Trenerji
igralce učimo, da so prijateljstvo, skupnost in izobrazba,
bistvo klubskega in osebnega uspeha. Otroci naj se v prvi
vrsti veselijo igre nogometa in naj ne bodo obremenjeni
glede ambicij, kajti šele takrat pride do izraza igralčeva
kvaliteta in razvoj. S trenerji se posvetujte glede obljub
managerjev, ki so velikokrat nerealna in napihnjena.

Jaka Kajtazovič in Tadej Langus, trenerja

“

Rojstnodnevni paket

Apeliramo na vas, da nas sproti obveščajte o zdravstvenih in šolskih težavah, povezanih z otroki.
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NK Triglav Kranj ponuja družinam prireditev otroške
rojstnodnevne zabave z ogledom članske ekipne tekme
in pogostitvijo med polčasom tekme. Za slavljenca in
goste je poskrbljeno, saj paket poleg sedmih otroških
in treh družinskih vstopnic za domačo člansko tekmo
vključuje organizacijo zabave s postrežbo slastnih pic in

Informacije iz pisarne

osvežilne pijače v prostorih kluba ter uradni dres kluba.
Dogodek, ki se bo otroku in družini za dolgo vtisnil v spomin. Naj se torej zabava prične.

Pisarna NK Triglav je komunikacijski posrednik med
starši, upravo in trenerji, predstavlja pa tudi administrativno podporo vsem trenerjem pri upravljanju baze članov/
igralcev in vodenju evidenc.

Cena: 149 € z DDV
Posebna promocijska cena*: 129 € z DDV
Julij Fischer, trženje

Z izpolnjenim vpisnim obrazcem, s katerim pridobimo
potrebne podatke o igralcu in njegovih zakonitih zastopnikih, vsak igralec postane član kluba in se zaveže,
da bo deloval v skladu s Statutom Nogometnega kluba
Triglav Kranj in drugimi splošnimi akti kluba (10. člen
statuta). Pravilnik o plačevanju članarine določa vrsto
in način plačevanja članarine, s sklepom o plačevanju
članarine pa se pred začetkom sezone določi višina
članarine za tekočo sezono in popusti za določene kategorije igralcev, ki jih uveljavljajo izključno na predpisanem obrazcu (Vloga za znižanje članarine). O odločitvi
uprave so seznanjeni s sklepom o znižanju članarine.
Igralci oziroma njihovi zakoniti zastopniki z izpolnjenim
izpisnim obrazcem pisarno seznanijo o izstopu iz kluba
in prenehanju članstva v klubu.

Nakup športne opreme
Zbiranje sredstev - dresi selekcij
Vsak konec tedna več kot 300 mladih igralcev NK Triglav
Kranj zastopa bordo-bele barve svojega kluba na vsaj eni
tekmi doma ali v gosteh. Tekmovalni dresi so osnovni del
opreme, s katero se klub predstavlja pred vso Slovenijo.
Brez dobre športne opreme in ostalih pogojev razvoj
talentov, kluba in športa na Gorenjskem ni mogoč. Takšen
scenarij lahko preprečimo. Nabava športne opreme
predstavlja velik strošek klubu. Cena kompleta dresov
za selekcijo med U14 in U19 je 1850 EUR, med U8 in
U13 pa 900 EUR. Staršem igralcev NK Triglav, ki so hkrati
podjetniki ali želijo drugače pomagati klubu pri nakupu
osnovne opreme, ponujamo možnost zakupa oglasnega
prostora na dresih kluba vaših otrok v zameno za kritje
stroškov nakupa. Na dresih ene selekcije je možen zakup
do 10 oglasov, ki se lahko med seboj združujejo.

Vsi dokumenti so dostopni na spletni strani kluba
(www.nktriglav.com) pod zavihkom Moj klub – O klubu –
Osebna izkaznica.
Rok za plačilo mesečnega obroka članarine je 20. dne v
mesecu, položnice se praviloma izdajajo okoli
5. dne v mesecu. Priporočamo prejemanje
elektronskih položnic, saj bodo tako zanesljivo in pravočasno prišle do vas, za tekoče
informiranje pa prejemanje obvestil po
elektronski pošti. Glede plačevanja
položnic prosimo, da upoštevate
znesek in številko/sklic računa, saj
se vaše obveznosti le tako lahko
avtomatično zapirajo.

Naj bo vaša podlaga bordo-bela že za 150 EUR brez
DDV - 4 sezone na dresih ene selekcije. Velja za eno
oglaševalsko mesto na dresu. Možnost zakupa na 4
obroke.
Začetek prodaje kompleta športne opreme
Želimo vam predstaviti komplet športne opreme Macron,
ki zajema skrbno izbrane kose športne opreme:
• Trenirka – izhodna (Camalus/Horus)
• Trenirka – za trening (Spark)
• Dres – za trening (Team set)
• Nahrbtnik (Academy)
• Kapa – zimska (Artico)
• Štucne (Round)
Bunda in ostali izdelki Macron z doplačilom.

Graditi želimo zaupanja vreden odnos
med igralci in njihovimi zastopniki ter
klubom, zato vas vabimo, da morebitna vprašanja ali pripombe naslovite
na e-poštni naslov nk.triglav@siol.net ali
pokličete na tel. št. 04 238 00 50. Verjamemo, da se dajo vsi morebitni zapleti ali
nesporazumi rešiti na lep način.

Macron je italijanska blagovna znamka, stacionirana v
bližini Bologne, in je eno izmed vodilnih evropskih podjetij, ki se ukvarja z opremljanjem športnih klubov.
Znamka je bila ustanovljena leta 1971.

Tanja Kozina, vodja pisarne

Posamezne selekcije se lahko odločijo, da gredo v
menjavo že letos ali v sezoni 2015/16, ko bo menjava
obvezna.
Cena kompleta je 120 EUR z DDV.

Za naročilo rojstnodnevnega paketa in športne opreme
ali za informacije, nas pokličite na tel. št. 04 238 00 50
ali pišite na e-poštni naslov nk.triglav@siol.net

Sponzorji kluba:
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Cene vključujejo DDV. * Velja do 31.12.2014.

