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POKYNY k zájmovému kroužku na sezónu 2016/2017 
 Přinášíme základní informace pro rodiče a děti účastnící se činnosti zájmového kroužku DDM Praha 5 pro sezónu 
2016/2017. Zájmový kroužek DDM Praha 5 je zaměřen  na sportovní střelbu pro mládež v disciplině vzduchová puška vleže 30 
ran. Pro schopné střelce je možnost dalšího střeleckého růstu v kategorii dorost a junioři vzduchová puška nebo pistole v 
mezinárodních i olympijských disciplinách. Naši členové získají v průběhu roku základy sportovní střelby ze vzduchových pušek a 
pistolí a v průběhu času se mohou vypracovat k účasti na závodech pořádaných Českým střeleckým svazem a to vč. možnosti 
soutěžit na MČR o titul mistra ČR.  

 Součástí činnosti oddílu jsou pro zájemce z řad členů dobrovolné výlety pořádané trenéry klubu. Jedná se o 1-3 denní 
víkendové tematické výlety do okolí Prahy ( Berounka, Posázaví, atd.)  spojené s tábořením, historií měst a oblastí atd.  

 
Začátek sezóny :   19.9.2016 První trénink : Pondělí  19.9.2016 (střelci I), Středa 21.9.2016 ( střelci II.) 
Konec sezóny :  cca 12.6.2017 Tréninky : 16 – 18 hod 
 
Sraz na trénink :  Vstupní prostor školy ( vedle nafukovací haly) ZŠ Kuncova 1580, 155 00  Praha – Stodůlky 
Příchod na trénink : nejpozději v 15:55 hod  ( po 16 hodině již není možné z org. důvodů školy vpustit členy do školy) 
Odchod z tréninku : 17:50 – 17:55 hod ( členové, kteří odcházejí samostatně, musí mít písemný souhlas 

rodičů – viz. Příloha ) 
Kroužkovné :   Střelci I,II 1x týdně – 2.100 Kč/rok ( nutno uhradit převodem DDM nejpozději do 30.9.2016) 
Vybavení hrazené: CO2 plyn – 300Kč/rok ( nutno uhradit hotově na tréninku nejpozději do 30.9.2016) 

Střelivo  MATCH krabička 500 ks  - 200 Kč ( nutno zakoupit do 30.9.2016, nebo individuálně na 
http://www.schulzdiabolo.cz/ - Diabolo TARGET SPORT .177) 
 

Členové oddílu kteří nebudou mít uhrazené kroužkovné, plyn pro plnění zbraní v uvedených termínech nebudou v rámci tréninku 
střílet ! Členové bez vlastního střeliva nebudou od 1.10.2016 v rámci tréninku střílet !. 

 
V rámci tréninku pro střelce zajišťujeme základní vybavení pro zájmovou střelbu : 
- Vzduchová puška ( TAU 200), Vzduchová pistole, u pokročilejších střelců střelecký kabát, rukavice , řemen textilní 
- Oporu pro podepření zbraně 
- pronájem kyvety pro plnění zbrání CO2 
- bezpečnostní zástěnu, lapač střel,  terče, osvětlení terčů, chránič sluchu 
- trenér s kvalifikací pro vzduchovou sportovní střelbu po dobu tréninku 
- přístup na oddílové stránky pod registrací-, účast na oddílových výletech ( i pro rodinné příslušníky a kamarády) 
- přístup k účasti na střeleckých soutěžích odpovídajících dosažené výkonnosti ( určuje trenér), účast na oddílových soutěžích  
 
Vybavení, které si zajišťuje každý střelec na vlastní náklady : 
- sportovní oblečení a obuv do tělocvičny – bez přezutí nebude nikdo vpuštěn do areálu školy. Apelujeme na 
sportovní volné oblečení u dětí ( ne jeansy, atd.). 
- hnací plyn do vzduchových zbraní CO2 - 300 Kč / sezóna - zajištuje oddíl 
- příspěvky do klubu a ČSS v případě zájmu o členství ( cca 1.000Kč / rok) 
- startovné na soutěžích ( cca 50-100Kč/závod) 
- střelivo ( 500 ran = 200 Kč) 
- dopravu na výlety, střelecké soutěže a ostatní oddílové akce 
 
Všichni členové kroužku a klubu mají za podmínky uhrazení kroužkovného přístup na webové stránky www.sskpraha5.cz. 
Prostřednictvím těchto stránek probíhá předávaní důležitých informací o činnosti oddílu jako jsou informace pro rodiče, 
propozice soutěží, výsledky soutěží, propozice výletů, fotky a videa s proběhách výletů atd. Na stránkách naleznete také 
zajímavé odkazy na dodavatele vybavení pro střelce, pravidla sportovní střelby  a kontakty na činovníky oddílu vč. trenérů. 
Pro přístup na wbové stránky do sekce členů oddílu je třeba registrace, která proběhne na základě vyplnění 
jednoduchého registračního formuláře přiloženého k těmto pokynům. Registrační formulář je nutné odevzdat na 
tréninku oddílu a následně obdržíte na kontaktní emaily vstupní údaje. 
Připojit se také můžete na naše FACEBOOKové stránky . 
 
V pondělí 19.9.2016 proběhne krátká informační schůzka pro rodiče dětí přihlášených do 
střeleckého kroužku, kde se dozvíte vše potřebné k činnosti a provozu kroužku.  Informační schůzka 
proběhne v prostorách tělocvičny ( stejně jako tréninky) ZŠ Kuncova 1580, 155 00  Praha – Stodůlky 
od 16 hodin . Prosíme o účast všech rodičů nových členů oddílu. 
 
Vaše případné dotazy Vám rádi zodpoví trenéři oddílu. SS
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podpis člena podpis zákonného zástupce

Rodič člena - zákonný zástupce
Příjmení :

Příjmení:

Kontaktní GSM telefon :

Kontaktní GSM telefon :

Jméno :

Údaje slouží pouze pro potřebu SSK DDM Praha 5 především jako kontaktní údaje pro registraci na klubové stránky www.sskpraha5.cz. 
Registrací dává člen klubu SSK DDM Praha 5 souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření 
nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které člen uvede při objednání, slouží výhradně pro potřebu klub SSK DDM Praha 5 a 
nebudou poskytnuty jiným subjektům bez předchozího písemného souhlasu člena nebo jeho zákonného zástupce..
V případě jakýchkoliv dotazů volejte správce stránek - Lebl Radek, Lumiérů 20/451, 152 00 Praha 5, GSM: +420 606658030 nebo kontaktujte na e-mailu 
lebl@luxfery.net.

Do 14 dnů obdržíte na kontaktní e-mail registrační a vstupní údaje. 

Kontaktní e-mail :

Adresa bydliště:

Jméno :

Kontaktní e-mail:

Adresa bydliště :

ICQ : SKYPE:

Údaje pro registraci člena na oddílové webové stránky www.sskpraha5.cz

Člen oddílu 

Na nových stránkách www.sskpraha5.cz v sekci pro registrované budete postupně nacházet informace o výsledcích našich členů a to jak  
vnitroklubových tak i celostátních. S dostatečným předstihem se budeme snažit zveřejnit propozice na závody, kterých se klub bude účastnit a 
zároveň přinášet i výsledkové listiny z těchto soutěží. V budoucnu na stránkách naleznete i celou řadu dalších zajímavých informcí, např. krátké 
zápisy ze společných výletů , fotografie, videa a mnoho dalšího. Uvítáme Vaše případné připomínky, nápady a návrhy na změny či vylepšení včetně 
zasílání zajímavých odkazů na stránky s tématikou sportovní střelby. Prostřednictvím Vašich kontaktních e-mailů budete pravidelně informování o 
připravovaných akcích, závodech, výsledcích, či dalších důležitých informacích souvisejících s činností klubu.

SS
K 

DD
M 

PR
AH

A 
5



                                SSK DDM Praha 5 člen ČSS č. 0013   IČO : 750 66 301 
                       Sportovně střelecký klub DDM Praha 5 - pobočný spolek, Štefánikova 235/11, Smíchov, 150 00 Praha 5 

 

SOUHLAS RODIČŮ 
k samostatnému odchodu dítěte z tréninků 

 
Pro trenéry SSK DDM Praha 5, tímto potvrzuji, 
 
že můj syn/dcera __________________________________________________ 
ročník narození ____________________________________________________ 
 
bude po ukončení tréninku v  tělocvičně**) odcházet samostatně. Nevyžaduji tak, 
aby s mým dítětem setrval na místě skončení tréninku trenér do příchodu doprovodu 
mého dítěte na cestu z tréninku domů. Také v případě nutnosti ukončit 
předčasně***)  trénink souhlasím s tím, že mé dítě půjde domů samo. 
Souhlas se vydává pro sezónu 2016/2017 
 
V Praze dne : 
 
Podpis zákonného zástupce : 
 
 
 
Pozn.: Chcete-li, aby s Vaším dítětem po ukončení tréninku do Vašeho příchodu, či příchodu Vámi 
určené osoby, setrval jeden z trenérů SSK DDM Praha 5, vyplňte prosím formulář „Doprovod 
dítěte“.´ 
 
**) Tělocvična je v budově ZŠ Kuncova 1580, 155 00  Praha – Stodůlky 
***) Jedná se například o případy, kdy dojde k výpadku el.proudu, nastanou různé technické problémy trénink 
vůbec zahájit, objeví se během tréninku různé okolnosti vedoucí k potřebě jej ukončit a tréninkové prostory 
předčasně opustit. 
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DOPROVOD DÍTĚTE 
při odchodu z tréninků 

 
Tímto potvrzuji, 
že mého syna/dceru __________________________________________________ 
ročník narození ______________________________________________________ 
 
bude po ukončení tréninku v tělocvičně**) vyzvedávat: 
Jméno (cizí osoba starší 18 let, nebo sourozenec starší 16 let) 
1.__________________________________________________________________ 
 
2..________________________________________________________________________________ 
Mobil 
1. __________________________________________________________________ 
 
2.___________________________________________________________________ 
 
Beru na vědomí  souhlasím, že mé dítě nebude čekat na doprovod déle, než-li 
patnáct minut po skončení tréninku. A že i v případě nutnosti ukončit trénink 
předčasně***) bude mít do patnácti minut od ukončení tréninku zajištěný doprovod. 
Souhlas se vydává pro sezónu 2016/2017 
 
V Praze dne : 
 
Podpis zákonného zástupce : 
 
 
Pozn.: Je-li Vaše dítě na těchto cestách domů již samostatné, či očekáváte-li, že ho stejně budete Vy 
nebo někdo z Vašich známých muset po trénincích vyzvedávat, bude odcházet s někým až podle 
okolností na konci tréninku, ale Vy nepožadujete po skončení tréninků dohled nad Vaším dítětem od 
trenérů a předávání vypsaným osobám, vyplňte prosím formulář „Souhlas rodičů“. 
 
**) Tělocvična je v budově ZŠ Kuncova 1580, 155 00  Praha – Stodůlky 
***) Jedná se například o případy, kdy dojde k výpadku el.proudu, nastanou různé technické problémy trénink 
vůbec zahájit, objeví se během tréninku různé okolnosti vedoucí k potřebě jej ukončit a tréninkové prostory 
předčasně opustit. 
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