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PETYCJA
My, nit.ej podpisani rodzice dzieci uczęszc:zĄjących na zajęcia do Międzyszkolnego
Uczniowskiego Klubu Sportowego "HAT·TRICK LUBSKO" w związku z odbywaniem zajęć piłki
nomej w hali sportowo-widowiskowej w Lubsku wnosimy o:
l. Zwi~kszenie liczby dostępnych godzin w środy do 3
2. Wykonanie kontroli zarządczej obecnego grafiku, z którego wynika, iż.ieden klub
sportowy trenujący pilk~ nożną ma 8 godzin udostępnioną bal~ a nasz 3 godziny
3. Udostępnienie bali na treningi MIodzikom.
Mamy świadomość, te grup sportowych chcących korzystać z bali jest dużo, jednak po
przeanalizowaniu ogó1nodostępnego grafiku widzimy faworyzowanie innej drużyny piłkarskiej.
Budowlani Lubsko ~ą dostępne 213 bali łącznie na 8 h, dzieci z ~ drużyny 3h na 1/3 sali.
Nasz klub ma 4 drużyny, na treningi przychodzi łącznie 60 dzieci w wieku od 4 do 12 lat.
Pomimo k7ótkiego stam nasz klub mote si~ poszczycić najwyttzą lokatą w lidze po rozgrywkach
jesiennych, a drużyna dziewczynek zosIaIa w tym roku MistnaIIli Wojew6dzlwa. Zajmujemy
ba7dzo wysokie lokaty w nunach rozgrywek PZPN w 3 kategoriach wiekowych
( tak , orlik. młodzik ). Oczekujemy również dostępu bali w okresie zimowym, aby trenerzy mogli
nadal szlifować rozwój fizyczny naszych dzieci.
Nasza nazwa Hal·Trick Lubsko godnie reprezentuje nasze miasto na każdym rumieju czy
meczu. organizowanym lokalnie czy wyjazdowo.
MIodziki ~ą podpisane porozmnienie z Kodo Górzyn i prośba klubu o udostępnienie bali
odnucona. Prosimy jako rodzice o nie karanie dzieci i udostępnienie bali najstanzej
drużynie. Górzyn należy do naszej gminy i Ci młodzi piłkarze zimą nie mają motliwości trenować
została

wewnątrz

sali.

Dajmy ró",ne szanse wszystkim mlodym

piłkarzom

bez ",zgIęcIn na pnynaJdnośt klubo",.!

Pana stanowisko jest ba7dzo wymagające i trudnÓ, wierzymy jednak. te nieproporcjona1na
godzin wynika z przeoczenie, a nie jest to forma faworyzowania drużyny Budowlanych
Lubsko.
iloŚĆ

Prosimy by Pan nie zawiódl naszych dzieci.

