ŠPORTSKI KUGLAČKI KLUB “CIGLENICA”, CIGLENICA

Ciglenica, 08.01.2016.

PLAN
rada i aktivnosti kluba u 2016.g.

1. NATJECANJA








Nastavak ekipnog natjecanja u 3.HKLS Bj s ciljem osvajanja jednog od prva tri mjesta.
Nastavak Kup natjecanja za sezonu 2015/2016 s ciljem što boljeg plasmana.
Nastupiti na ekipnom prvenstvu u sezoni 2016/2017 u ligi ovisno o plasmanu.
Nastupiti na pojedinačnom prvenstvu Sisačkomoslavačke županije s ciljem plasmana barem
jednog igrača na pojedinačno prvenstvo Regije sjever za 2017.g.
Nastupiti u Kup natjecanju za sezonu 2016/2017
Nastupiti na ostalim prvenstvima i turnirima ovisno o ambicijama pojedinih igrača.

2. TRENINZI




Osigurati najmanje dva treninga tjedno u periodu od siječnja do travnja te od polovice
kolovoza do kraja prosinca.
Kada god je to moguće, odigravati trening utakmice slobodnim vikendima ili u terminima
treninga.
U ljetnoj stanci osigurati rekreaciju na terenima u Ciglenici i zainteresiranima kuglanje na
kuglani.

3. SPORTSKA OPREMA i OBJEKTI






Obnoviti sportsku obuću ukoliko bude dostupnih sredstava.
Redovito održavati i čuvati postojeću sportsku opremu.
Sportske objekte u Ciglenici redovito održavati radnim akcijama da služe svrsi, ukoliko bude
potrebno i financijski sudjelovati u održavanju objekata u Ciglenici ovisno o raspoloživim
sredstvima.
Čuvati objekte i držati se kućnog reda.
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4. FINANCIRANJE KLUBA







Od ZSUiS Grada Popovače tražiti sredstva za redovitu djelatnost, barem za pokrivanje
troškova korištenja kuglane u ŠC Kutina i izvještajima prikazivati korištenje istih.
Od ZSUIS Sisačkomoslavačke županije tražiti potporu u financiranju obnove sportske obuće.
Ostala potrebna sredstva osigurati ostalim donacijama, sponzorstvima i članarinama te
dobrovoljnim prilozima.
Članovima nadoknađivati samo troškove prijevoza i boravka na natjecanjima sukladno
raspoloživim sredstvima.
Voditi financijsko poslovanje kluba sukladno Zakonu o poslovanju i računovodstvu neprofitnih
organizacija.
Sve ostale poslove raditi volonterski.

5. OSTALI POSLOVI









Redovito obavljati obvezne liječničke preglede igrača.
Voditi brigu o zdravlju igrača, sigurnosti putovanja i boravka.
Redovito i uredno voditi administrativne poslove i financijsko poslovanje.
I dalje održavati korektne i primjerene odnose s drugim klubovima.
Sudjelovati na sjednicama Plenuma klubova, Udruga i Saveza i održati redovnu Skupštinu
kluba.
Redovito kao i do sada ažurirati mrežno mjesto kluba kao ogledalo cjelokupnog rada kluba.
Pokušati poboljšati izvješčivanje o radu i rezultatima kluba putem lokalnih medija.
Osigurati transparentnost rada kluba objavom svih važnih dokumenata na mrežnom mjestu
kluba.

Predsjednik kluba
Zdenko Dal Ponte
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