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Az egyesületről…
A Zuglói Sasok Sportegyesület 1998-ban alakult azzal a céllal,
hogy a kosárlabdát szerető gyerekeknek - lányoknak és
fiúknak egyaránt - szervezett keretek között, sportolási
lehetőséget

biztosítson

a

világ

egyik

legnépszerűbb

sportágában. Az egyesület falain belül az edzéseket és
sportfoglalkozásokat a játék és az öröm jellemzi. Legfontosabb
feladatunknak a sportág megismertetését és megszerettetését
tekintjük. 8 éves kortól (mini-kenguruk) a junior korosztállyal
bezáróan, 18 éves korukig tudjuk biztosítani a sportoktatást és
a versenyeztetést. A tőlünk „elballagott” fiúk és lányok ezt
követően

szabadon

választathatnak

kosárlabdázás folytatásához.

sportegyesületet

a

“

A sport elsősorban szellemi fogalom. Egy sportcsapat a társadalomnak kicsinyített képe, a
mérkőzés az életért való nemes küzdelem szimbóluma. A sport a játék alatt tanítja meg az embert
rövid idő alatt a legfontosabb polgári erényekre: az összetartozásra, az önfeláldozásra, az egyéni
érdek teljes alárendelésre, a kitartásra, a tettrekészségre, a gyors elhatározásra, az önálló
megítélésre, az abszolút tisztességre, és mindenek előtt a fair play, a nemes küzdelem szabályaira.
/Szent-Györgyi Albert/

”

A kosárlabdát egy eszköznek, egy lehetőségnek tartjuk a sportos életformához vezető úton. Ez az
út, amely sokat segíthet a gyermekeknek az egészséges testi, szellemi és lelki fejlődésében. A sportos
életforma kialakítása mellett fontos feladatunknak tartjuk a kosárlabdázók utánpótlásának nevelését, a
tehetséges gyerekek felkutatását, tudásuk megfelelő szintű gyarapítását, a sportpályafutásuk
egyengetését.

A TAO, a fejlődés eszköze
Az elmúlt években a TAO adta lehetőséget az alábbiakra használtuk fel:

•Tornaterem felújításra, mellyel a sportolás körülményei javultak
•Eszközbeszerzésre, mellyel a képzés körülményei javultak
•Terembérleti díjak kifizetésére, mellyel a sportolási lehetőségek bővültek
•Edzői bérek és járulékaik megfizetésére, mellyel az egyesületben dolgozó szakemberek megbecsülése
javult

•Sportruházat beszerzése, mellyel az egyesületben sportoló gyermekek edzéskörülményei javultak
Büszkék vagyunk arra, hogy a beruházások és eszközbeszerzés előnyeit nem csak az egyesületben
sportoló gyerekek, de a Németh Imre Általános Iskola 500 diákja is élvezheti.

Amire méltán lehetünk büszkék…
Ilyen volt…

Ilyen lett!

TAO terveink a 2018/2019-es évadra
•

Szeretnénk egy kisbuszt vásárolni, mellyel a
mérkőzésekre jutást, az edzőtábori utazásokat,
valamint a gyerekek edzésre jutását
szeretnénk támogatni.

•

Szeretnénk a Németh Imre Iskola
tornatermének szellőzőberendezést
kicserélni, a tetőablakokat leárnyékolni,
hogy márciustól októberig ne 30 Celsius fokos
teremben kelljen a gyerekeknek edzeni.

.

A költségeink nagy részét a terembérleti díjak megfizetése, az edzői bérek és járulékaik
teszik ki. Az utánpótlás nevelésre kapott támogatásokat erre kívánjuk fordítani.

•

Nyári edzőtáborokkal és kosárlabda tornák
szervezésével szeretnénk színesíteni és
elsősorban erősíteni az egyesületben folyó
szakmai munkát.

•

A képzés időtartamát 10 hónapról 11 hónapra
növeljük

•

A nyári edzőtáborokat minden korosztály
számára kiterjesztjük.

Tisztelt Leendő Támogatónk!
Amennyiben támogatásra érdemesnek ítéli munkánkat, és TAO fizetési kötelezettsége is engedi, adjon
lehetőséget egyesületünk programjának részletesebb bemutatására egy személyes találkozó
keretében.
Ha támogatná az idei fejlesztéseinket egyesületünk vezetése szívesen áll az Ön rendelkezésére.
Kapcsolattartó:
Tóth Andrea, ügyvezető elnök
30/841 6818
andrea.toth@zugloisasok.hu; www.zugloisasok.hu

Köszönjük megtisztelő figyelmét!

