Vážený účastník projektu "Dajme spolu gól",
Ďakujeme Vám za zapojenie sa do projektu materských a základných škôl "Dajme spolu gól" v aktuálnom školskom
roku 2020/21, spoluprácu s Vami si vážime a celý projekt, ktorý by bez Vašej iniciatívy a aktivity nemohol existovať,
považujeme za veľmi hodnotný a obohacujúci a v jeho realizácii budeme pokračovať ďalej.
Keďže sa však už blíži koniec školského roka, dovoľte nám uviesť pár technických informácií a pokynov týkajúcich
sa realizácie projektu.
Všetky športové pomôcky, ktoré ste od nás obdržali, ostávajú na Vašej škole pre ďalšie použitie v budúcom
školskom roku. Žlté tričká, ktoré deti používali, môžete rozdať týmto detičkám, keďže ak sa zapojíte do projektu aj
v ďalšom školskom roku, pre účastníkov projektu obdržíte do konca septembra nové tričká.
Týmto zároveň veríme, že sa do projektu zapojíte aj v ďalšom školskom roku. Uvedomujeme si, že realizácia
projektu nebola z dôvodu pandemickej situácie bezproblémová, na získaných skúsenostiach však budeme stavať,
projekt každým rokom zlepšovať a veríme, že spoločnými silami sa nám to bude dariť, keďže bez Vás, Vašej odozvy
a spätnej väzby to nejde. Prosíme o vyplnenie dotazníka cez link nižšie.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScK1_ac9Dyl12qWRI-dAPdccv3_jDoezkJlO6LLl1A0DzSfCA/viewform
Čo sa týka pokračovania projektu v ďalšom školskom roku 2021/22, z Vašej strany bude potrebné uzatvoriť LEN
"Dodatok k zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu Dajme spolu gól" cez
platformu www.dajmespolugol.sk (link: https://www.dajmespolugol.sk/ziadost ).
Registrácia Vašej školy bude opäť možná len cez platformu k projektu a je nevyhnutné, aby ju vykonal LEN štatutár
(resp. ním oficiálne splnomocnená osoba), v žiadnom prípade nie tréner.
Ďalšie kroky budú rovnaké ako v tomto školskom roku (vytlačenie 2 kópií dodatkov k zmluve, podpísanie vyhlásenia
všetkými zodpovednými osobami a ich zaslanie SFZ) a na stránke www.dajmespolugol.sk nájdete podrobné
usmernenia, ako postupovať.
Registrácia Vašej školy do projektu pre nový školský rok 2021/22 bude možná až po 16.8.2021.
V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom realizácie projektu nás neváhajte kontaktovať (Cyril Janoško,
cyril.janosko@futbalsfz.sk, t.č. +421 918 900 425 alebo Vladimír Lupták, vladimir.luptak@futbalsfz.sk, t.č. +421
902 937 002).
Na záver ešte raz ďakujeme za Vašu účasť v projekte a zvlášť za podporu športujúcich detí vo Vašich zariadeniach,
ktorá vedie k vytvoreniu ich kladného vzťahu k futbalu a športu vo všeobecnosti im blízkou hravou formou.

V Bratislave, 29.6. 2021
Tím projektu Dajme spolu gól

