Curling College Program
Célja:
-

kezdő játékosok versenyrendszerbe való integrálása,
OB csapatok létrehozása,
magyar edzők fejlődése,
játékosok minőségi oktatása,
profitábilis program létrehozása (DAP támogatást beleértve)

Metódus:
-

20 weeks alkalmazása, nem szigorúan, az időkorlátot, és az edzéselemeket lazábban kezelve
egy alkalom másfél órás (csütörtök 20.30-22.00)
egy játékosnak 1 évet hagyjunk a College-ban
1 verseny közben, és 1 verseny a végén
egyszerre egy pályán max 10 fő - előre kell jelentkezni
20 weeks edzőkkel való megismertetése
egyesületek aktív bevonása a College munkájába, játékosok egyesületekbe való toborzása –
előny az egyesületeknek: nincs átigazolási díj
passzív egyesületek bevonása
felelős: Czermann Kristóf, Kiss Zsolt
o regisztráció: Kristóf
o edzők keresése, edzői létszám biztosítása: Kristóf
o bérletek nyomonkövetése: Kristóf (Anna segít)
o befizetések: Anna (Kristóf segít)
o szezonterv és edzésterv összeállítása: Zsolt (Kristóf és jelenlévő edzők segítenek)
o beszámoló készítése: Kristóf, Zsolt (jelenlévő edzők segítségével)
o szórólapok, tájékoztató anyagok: Anna
o honlap, média: V. Tamás, Zsolt
o érdeklődőkkel kapcsolat: Kristóf
o egyesületek tájékoztatása: Zsolt

Költségek:
-

UEP edzők alkalmazása
edzői bérek kifizetése (2500 Ft/óra), edzők aktiválása
pályabérlet
edzések közben tea, jutalomcsoki, esetleg verseny megtartása (kupa, oklevél)
szórólapok, plakátok nyomtatása (amiket a rendezvényekre elviszünk)

Bevétel:
-

első alkalom legyen ingyenes
bérletopció
o 1 alkalom: 3000 Ft
o 5 alkalom: 12000 Ft
o 10 alkalom: 21000 Ft
o 20 alkalom: 39000 Ft

o

-

szezon vége: ha nincs hátra 10 alkalom, akkor alkalmanként 2100 forintért a szezon
végégig válthat bérletet
1 alkalom a helyszínen is fizethető, a többi csak előre utalással
a bérlet a következő X alkalomra érvényes, szüneteltetés csak nagyon indokolt esetben

Egyéb:
-

igazolt játékos a College-ban nem edzhet
pályára is plakátoljunk!
BEAC bevonása?
jelentkezési felületet frissíteni szükséges a honlapon, de lehet, hogy elég lenne az e-mailes
jelentkezés

Szórólapra:
-

Curling College képzés kezdő játékosoknak
szakképzett edzők
bevált edzésterv
egyedül, és csoportosan is lehet jönni
kontakt: Czermann Kristóf Tel: +3670-705-0468 e-mail: czermann.kristof@huncurling.hu
időpont: csütörtök 20.30-22.00
kedvezményes bérletvásárlás (ár akár 1950 Ft/alkalomtól!)
jó kép

