Kalajoen Pallo järjestää tulevana kesänä 5 päivää kestävän jalkapallokoulun.
Koulu pidetään liikuntakeskuksen (urheilukentän) jalkapallokentillä 4-8.6.2018.
Koulutus on tarkoitettu 7-12 vuotiaille tytöille ja pojille, eikä sinulla tarvitse olla
aikaisempaa kokemusta jalkapallosta.
Koulu pidetään kahtena ryhmänä jolloin aamupäiväryhmä (1) on koulussa klo
9:30 -12:30 ja iltapäiväryhmä (2) 13:00 - 16:00. Jos asialla on sinulle
merkitystä voit valita ryhmän ilmoittautumisen yhteydessä.
Koulun osallistumismaksu on 60€ ja se sisältää :
* Koulutuksen
* Pelaajavakuutuksen koulun ajalta.
* Jalkapallon (koko 3, 4, tai 5)
* T-paidan
* Fair Play- kivat kaverit
* Todistuksen osallistumisesta
Nk. sisaralennus on 5 € / koululainen.
Edellisen lisäksi järjestämme 5-6 vuotiaille tytöille ja pojille leikkikoulun
jalkapallon avulla. Tämä koulu pidetään yhtä aikaa isompien koulun aikana
päivinä ti, ke ja to, (5– 7.6.) omana ryhmänä ja eri kentällä. Leikkikoulun
ap-ryhmä aloittaa klo 10:00 ja ip-ryhmä klo 13:30. Tämän kolmena päivänä pidettävän
leikkikoulun osallistumismaksu on 40 euroa mihin kuuluu myös edellä esitetty tavarapaketti sekä
sisaralennus.
Kaikki ilmoittautumiset suosittelemme tekemään internetissä seuramme kotisivujen kautta
(www.kpallo.com) 28.5 mennessä. Lisätietoja numerosta 044 334 6864 (Markku)
Valmistaudu antamaan ilmoittautumisen yhteydessä: nimi, syntymäaika (tarvitaan vakuutukseen
väh. synt. vuosi.), lähiosoite, postinumero, -toimipaikka, puhelin (huoltajan tavoitettavuus koulun
aikana), sähköpostiosoite, ryhmä (jos tärkeää), T-paidan koko. Lisäksi kaavakkeessa toivomme,
että voisitte vastaanottaa laskun sähköpostiinne ja sähköpostilla voi nopeasti jakaa teille tietoa
koulun aikataulu tai paikkamuutoksista. ”Muuta” sarakkeessa voi meille lähettää tietoa allergioista
tai muista vastaavista asioista.
Osanottomaksu laskutetaan ja maksetaan ennen koulun alkua tai sen voi myös maksaa paikan
päällä. Kotisivuillamme jalkapallokoulun kohdalla on myös ohjeet koulun aloittamisesta joten
lähetämme ne postitse vain pyydettäessä.
Kalajoen Pallon jäsenyys kannattaa sillä huomioimme jalkapallokoulun maksuissa
jäsenmaksunne kokonaisuudessaan nyt ja tulevaisuudessa. Toivomme, että käytte
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittautumassa henkilöjäseneksi tai mieluummin perhejäseneksi
seuran internet sivuston jäsenmaksu osiossa. Jäsenyys ei periaatteessa maksa teille mitään. Jos
päätätte liittyä jäseneksi merkatkaa se jalkapallokoulun ilmoittautumisen yhteydessä näkyvään
”kenttään”. Myös ilman seuran jäsenyyttä voi ko kouluihin osallistua.

Kalajoen Pallo ry

