PRVÝ
TRÉNING
NA ĽADE
HK HUMENSKÉ LEVY

Užitočné informácie

Všetko o prvom trénigu
vášho dieťaťa
Kedy a kde sa trénuje?

@HK.HUMENSKE.LEVY

Kde sa prezlečie?
Na prezliekanie slúži šatňa na prízemí.
Ak si nebudete istý, opýtajte sa trénera.

Máme sa niekomu hlásiť?
Trénerovi prípravky, a to:
ERIK DZOBA (0902 367 877)
Zároveň je potrebné, aby ste sa po
treťom tréningu zaregistrovali vypísaním
prihlášky do klubu.
Akú hokejovú výbavu
dieťa potrebuje?
Na prvý tréning úplne postačí, aby sa
dieťa teplo oblieklo a malo korčule,
prilbu (stačí cyklistická alebo lyžiarska),
rukavice a fľašku s čajom.
Poskytuje klub hokejovú výstroj?
V prípade, že bude vaše dieťa pokračovať,
klub môže za poplatok vo forme zálohy
poskytnúť štartovacie balíčky, ktoré obsahujú
potrebné chrániče - štartovací hokejový set,
hokejovú prilbu, korčule. Keďže je počet týchto
výstrojov obmedzený, je potrebné sa informovať
u vedúcej skladu p. MACKOVEJ.

Aké dokumenty a doklady
sú potrebné na prvom tréningu?
Žiadne.

Koľko sa platí?
Prvé tri tréningy sú ZADARMO, aby si dieťa
vyskúšalo, či ho to baví. Následne sa platí
od 20€/mesiac. Všetky informácie o tom,
kedy a kam platiť sa dozviete aj na
webstránke www.hkhumenskelevy.sk
Potrebujem zdravotnú dokumentáciu
alebo potvrdenie od lekára o zdravotnom
stave dieťaťa?

Sú tréneri vyškolení pre poskytnutie
prvej pomoci?

Ako prebieha prvý tréning? Čo v prípade,
ak dieťa nevládze?
V závislosti od korčuliarskych schopností
je dieťa zaradené do skupiny. Prvé
tréningy sú so špecializovanými trénermi,
ktorí v malých skupinách trpezlivo a hravou formou
učia základy korčuľovania. Ak dieťa nevládze, môže
si oddýchnuť na striedačke.

Nie.

Áno, tréneri majú kurz prvej pomoci.
Kde sú rodičia počas tréningu?

Rodičia by mali byť počas tréningu mimo
dohľadu detí na tribúne, aby ich
nevyrušovali. Tréneri sa o deti plne
postarajú a v prípade potreby zaviažu
šnúrky, odvedú dieťa na WC, či podajú
fľašu. Počas prvých tréningov je možné
ostať na striedačke pri ľadovej ploche,
kým sa dieťa adaptuje.

Ako sú zabezpečené šatne? Ostávajú veci
po tréningu v šatni, alebo si ich dieťa berie
domov?
Šatne sa počas tréningu zamykajú a po tréningu
si deti berú všetky veci domov.
Musí vedieť dieťa na prvom tréningu korčuľovať?
Korčuľovať nemusí vedieť, my ho to radi naučíme.
Kde si dieťa vyzdvihnem?
Po skončení tréningu v šatni.

V hokejovej prípravke s radosťou privítame deti vo veku od 4 do 10 rokov,
(chlapcov i dievčatá). Všetci sú vítaní.

Ak ste sa rozhodli pre najkrajšiu a najrýchlejšiu kolektívnu hru na svete,
postaráme sa o vaše dieťa a budeme ho viesť k tomu, aby sa stalo hokejistom.

Rodičia, prosíme vás, aby ste deti nechali hrať a nečakali od nich výkony
hodné profíkov NHL. Buďte ich fanúšikmi, nie trénermi !

Podporujú nás

mesto Humenné

Mediálni partneri

