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Datum: Přihlášku vyplnil/a:

Žádosti o finanční příspěvek

Formulář pro žádost o finanční podporu golfového klubu

Formulář pro žádost o pololetní příspěvek na organizaci volitelného předmětu na škole

Odměny trenérům a učitelům:

Náklady na logistiku:

Počet škol ve spolupráci:

Rozpočet klubu na projekt SŠNG celkem:

Z toho vybavení:

Přihláška do projektu Se školou na golf

Údaje o golfovém klubu

Název klubu:

Číslo klubu:

Aktivity klubu v projektu SŠNG

Jméno kontaktní osoby za SŠNG:

Přihlašuji klub k následujícím formám spolupráce:

Kontaktní osoba - telefon:

Finanční podpora golfových klubů na základě jejich žádostí
Žádost o příspěvek podává klub jednou ročně, příspěvky jsou rozdělovány podle aktivit:
 - Jednorázové seznámení s golfem na školách – prezentační akce
 - Letní prázdninové golfové tábory pro děti
 - Pravidelné týdenní kroužky probíhající na školách pod dohledem trenéra

Příspěvek na rozvoj práce s mládeží dle počtu registrovaných prvočlenů dětí do 18 let
Příspěvek je automaticky vyplácen klubům, které se v daném roce registrovaly do projektu SŠNG

Pololetní příspěvek klubům, které na konkrétní škole podporují volitelný předmět „Výuka golfu“ 
Příspěvek pro rok 2018, který je vyplácen pololetně na základě žádosti klubu

Kontaktní osoba - e-mail:
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Datum: Žádost vyplnil/a:

Požadovaná podpora ze strany ČGF:

Způsob nastavené spolupráce - popište:

Kontaktní osoba pro projekt:

Adresa školy:

Počet žáků:

Vzdálenost od golfového klubu:

Kontaktní osoba pro projekt:

Název školy:

Kontaktní osoba pro projekt na škole:

Způsob nastavené spolupráce - popište:

Údaje o škole

Adresa školy:

Počet žáků:

Vzdálenost od golfového klubu:

Kontaktní osoba pro projekt na škole:

Údaje o škole

Název školy:

Způsob nastavené spolupráce - popište:

Adresa školy:

Počet žáků:

Vzdálenost od golfového klubu:

Údaje o škole

Název školy:

Žádost o finanční podporu golfového klubu

Údaje o golfovém klubu

Číslo klubu:
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Datum: Žádost vyplnil/a:

Údaje o škole

Název školy:

Žádost o pololetní příspěvek na organizaci
volitelného předmětu na škole

Údaje o golfovém klubu

Číslo klubu:

Žádost za období:

Adresa školy:

Počet žáků přihlášených do předmětu:

Vzdálenost od golfového hřiště:

Seznam žáků přihlášených do výuky:

Místo, kde výuka probíhá:

Počet hodin v týdnu:

Trenér zajišťující výuku:

Způsob zajištění dopravy na hřiště:

Jméno a příjmení


	List1
	Č
	List1

	Č
	List1


	Nazev_klubu: 
	Telefon: 
	E-mail: 
	Pocet_skol: 
	Rozpocet: 
	Vybavení: 
	Treneri: 
	Logistika: 
	Jméno: 
	Financni_podpora: Off
	Prispevek_mladez: Off
	Vyuka_golfu: Off
	Otevřít: 
	Cislo_klubu: 
	Název školy: 
	Adresa školy: 
	Pocet_zaku: 
	Vzdálenost od golfového klubu: 
	Kontaktní osoba pro projekt na škole: 
	Popis_skola: 
	Název školy_2: 
	Adresa školy_2: 
	Pocet_zaku_2: 
	Vzdálenost od golfového klubu_2: 
	Kontaktní osoba pro projekt: 
	Kontaktní osoba pro projekt na škole_2: 
	Popis_skola_2: 
	Název školy_3: 
	Adresa školy_3: 
	Pocet_zaku_3: 
	Vzdálenost od golfového klubu_3: 
	Kontaktní osoba pro projekt_2: 
	Popis_skola_3: 
	Pozadavek_podpora: 
	Datum: 
	Datum_2: 
	Žádost za období: 
	Název_školy_výuka: 
	Adresa_školy_výuka: 
	Počet_žáků_výuka: 
	Místo kde výuka probíhá: 
	Hodin_týden: 
	Vzdálenost_hřiště: 
	Způsob_doprava: 
	Trener: 
	Jméno_1: 
	Jméno_2: 
	Jméno_3: 
	Jméno_4: 
	Jméno_5: 
	Jméno_6: 
	Jméno_7: 
	Jméno_8: 
	Jméno_9: 
	Jméno_10: 
	Jméno_11: 
	Jméno_12: 
	Jméno_13: 
	Jméno_14: 
	Jméno_15: 
	Datum_výuka: 
	Vyplnil_výuka: 
	Rok_1: 
	Reg_1: 
	CGF_1: 
	Rok_2: 
	Reg_2: 
	CGF_2: 
	Rok_3: 
	Reg_3: 
	CGF_3: 
	Rok_4: 
	Reg_4: 
	CGF_4: 
	Rok_5: 
	Reg_5: 
	CGF_5: 
	Rok_6: 
	Reg_6: 
	CGF_6: 
	Rok_7: 
	Reg_7: 
	CGF_7: 
	Rok_8: 
	Reg_8: 
	CGF_8: 
	Rok_9: 
	Reg_9: 
	CGF_9: 
	Rok_10: 
	Reg_10: 
	CGF_10: 
	Rok_11: 
	Reg_11: 
	CGF_11: 
	Rok_12: 
	Reg_12: 
	CGF_12: 
	Rok_13: 
	Reg_13: 
	CGF_13: 
	Rok_14: 
	Reg_14: 
	CGF_14: 
	Rok_15: 
	Reg_15: 
	CGF_15: 
	Odeslat tuto stranu dokumentu: 
	Zpět: 
	Vyplnil_1: 


