
Futbalová škola pri Futbalovej Aréne v Korni 
pre všetkých,  ktorí majú chuť hrať futbal.

Kategórie chlapcov/dievčat/:   5-11 roční                              
Tréneri: Mgr. Pavol Škorník, Jozef Húska, Miloš Zemaník     

Ponúkame možnosť vytvorenia najlepších podmienok na tréning, účasť na medzinárodných
futbalových turnajoch usporiadaných vo Futbalovej Aréne. Konfrontácia s najlepšími

mužstvami zo Slovenska , Čiech a Poľskej republiky.
             

   
         Školiaca miestnosť                         TRX Fitness                             Šatne , sprchy

Marek Hamšík vo Futbalovej Aréne 
 „ S futbalom začnite čo najskôr“

  



Futbalová škola pri  Futbalovej aréne v Korni.
                          Prihláška pre ročníky 2002 - 2008

Meno a priezvisko .................................................................................................

Adresa.....................................................................................................................

Dátum narodenia....................................................................................................

Adresa školy , trieda...............................................................................................

Výška.................  Váha.................  Futbal aktívne hrám ......................................
                                                            Otec:                                           Matka:

Meno a priezvisko..........................................    .....................................................

Adresa bydliska.  ...........................................    .....................................................

Zamestnávateľ     ...........................................    .....................................................

Telefón                ............................................   .....................................................

  Email                   ............................................   ......................................................

Potvrdenie lekára o tom , že dieťa – žiak je zdravý a spôsobilý na futbalovú tréningovú záťaž.
Vyjadrenie praktického lekára pre deti a dorast:

V .................................   dňa .............................                   ...................................................................
                                                                                                                pečiatka a podpis   

Podmienky klubu: hráč musí dodržiavať pokyny trénerov, chodiť pravidelne na tréningové jednotky (v prípade 
neúčasti sa riadne vopred ospravedlní), byť disciplinovaný, správať sa fair-play, mať úctu k trénerovi, 
technickému personálu a vedeniu futbalovej školy, správať sa tak, aby neboli poškodené alebo inak znevážené 
záujmy a dobré meno Futbalovej  školy pri FA, ani jeho členov či iných osôb, podieľať sa na činnosti futbalovej 
školy a riadne si plniť stanovené úlohy, chrániť, opatrovať a zveľaďovať majetok slúžiaci pre jeho činnosť. Hráč 
vo futbalovej škole platí členské 15 ,- € mesačne. V prípade neplnenia si základných povinností futbalovej školy,
zmene zdravotnej spôsobilosti, prípadne ak hráč nebude spĺňať talentové predpoklady pokračovania vo 
futbalovej škole si škola vyhradzuje právo na základe odporúčania trénera vyradiť hráča z futbalovej školy.

Súhlas zákonného zástupcu: podpis zákonného zástupcu vyjadruje súhlas s uvedenými podmienkami a s tým, 
aby ich syn navštevoval Futbalovú školu pri Futbalovej aréne v Korni. Týmto zákonný zástupca výslovne 
prehlasuje, že udeľuje svoj súhlas na to, aby futbalová škola  mohla sústreďovať osobné údaje za účelom 
evidencie a výhradné potreby futbalovej školy

 V ................................... dňa ..........................                         .................................................
                                                                                                     Podpis zákonného zástupcu
                                                                                                    
Kontakt: mob:0905757181,0910913039 email: aktivpark@gmail.com, Futbalová Aréna, Korňa č. 940, 023 21
                                                               www.futbalovahala.sk

mailto:aktivpark@gmail.com

