
Informace o Vašem dítku: Pro každé ze svých dětí prosím vyplňte vlastní formulář. 

Jméno: ………………………………………………… Věk: …………………… Výška: ……………… Váha:  ……………

Technická zdatnost: Jezdí s kolečky Jezdí sám bez pomoci Zvládá jen hladké terény

Zvládá i těžší terén Je si jistý řízením Má na kole obavy

Jízdní kolo: 12" 16" 18" 20" bez přehazovačky 20" s přehazovačkou

24" bez přehazovačky 24" s přehazovačkou 26" horské

28" krosové Jiné (uveďte) : …………………………………………………………………………

Zdravotní stav / alergie: Bez komplikací Uveďte: ………………………………………………………………

Kolik dítě ujede během dne kilometrů: do 5 do 10 do15 do 20 Více: ………………

Nemáte kolo? Máte zájem o: Přechodné zapůjčení kola Nákup za klubových podmínek

Máte zájem o uskladnění kola v sídle teamu: ne ano (občas) ano (dlouhodobě)

Volné dny v týdnu a přesný čas:

Uveďte přesný čas, od kolika do kolika hodin má Vaše dítko volno = máte zájem, aby docházelo do kroužku.

PO: …………………………………………………………………… ÚT: ……………………………………………………………………

ST: …………………………………………………………………… ČT: ……………………………………………………………………

PÁ: …………………………………………………………………… SO: …………………………… NE: …………………………………

O jaké aktivity máte pro své dítě zájem: Účast na hobby cyklistických závodech

Cyklistika Míčové hry Pěší turistika Procvičení pohybového aparátu Běh

Redukce hmotnosti První pomoc Turistika s dopravou (vzdálenější cíle)

Atletika Plavání / výuka plavání Halové sporty Zdravá výživa Slackline

Dětské tábory Víkendové pobyty Letní přespání v přírodě Horolezecká stěna

Chcete své dítě směřovat spíše na: Sportovní výkon Zábavu a hry

Začátek aktivity: Pokaždé na stejném místě (cyklo point most) Může být i jinde

Využijete: Veškeré nabízené aktivity během roku Pouze vybrané preferované aktivity

Doprava dítěte na kroužek: Přiveze rodič Samo MHD Přijede na kole

Stávající sportovní aktivity Vašeho dítěte: ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jméno a příjmení rodiče: …………………………………… Tel. číslo + email: …………………………………………

Poznámky, připomínky, další sdělení a návrhy na zlepšení:

http://www.cyklopointmosthobbyteam.estranky.cz/ - cyklopointmost@gmail.com - 725 651 005

Prosíme o vyplnění dotazníku, abychom mohli nabídnout Vám a Vašemu dítku to nejlepší!

Dotazník můžete vyplnit na místě, doma a donést, případně vyplnit na www.cyklopointmosthobbyteam.estranky.cz a zaslat mailem.

Nabízí-li se více odpovědí na uvedenou otázku, zakroužkujte veškeré vyhovující. Předem děkujeme za Vaši pomoc a Váš čas.

Za vyplnění dotazníku a pomoc při vyladění budoucího JUNIOR TEAMU Vám děkuje 

Cyklo Point Most Hoby Team. Velebudická 1247, Most (OC nad hypermarketem Alvert)


