KOMISE MLÁDEŽE A METODIKY
ČESKOMORAVSKÉHO SVAZU HOKEJBALU

Korespondenční adresa: Erno Košťála 1010, 530 12 Pardubice, e-mail: km@hokejbal.cz
Předseda komise: Mgr. Martin Komárek, tel: +420 773 781 132, e-mail: komarek@hokejbal.cz

Projekt Komise mládeže – „Jsme zpátky ve hře. Hraj hokejbal?!“
Komise mládeže ČMSHb představuje hokejbalové veřejnosti nový náborový projekt „Jsme
zpátky ve hře. Hraj hokejbal?!“, který se zaměřuje na nábor mládeže a prezentaci hokejbalových
celků formou mediální kampaně.
Myšlenka a cíle projektu:
• Oslovení dětí a rodičů mediální kampaní v období května a začátku června.
• Nabídnout dětem a rodičům pozvání na tréninkové jednotky klubu.
• Prezentace hokejbalu mládeže a mládežnických klubů formou promovidea a spotu.
Forma prezentace:
• Obecná hokejbalová mediální kampaň na sociálních sítích a youtube.
• Obecná hokejbalová prezentace formou spotu.
• Klubová prezentace formou banneru (v sekci nábory a na sociálních sítích).
• Cílená mediální prezentace klubu na sociálních sítích a webu v sekci nábory.
• Realizace společné kampaně na sociálních sítích k oslovení cílové skupiny hráčů, rodičů ve
spolupráci ČMSHb a žadatel.
Proces přípravy projektu:
• 1. fáze – obecná hokejbalová mediální prezentace (start v týdnu od 26. 4. 2021)
• 2. fáze – cílená klubová prezentace na sociálních sítích (propojení v týdnu od 3. 5.)
• 3. fáze – inzerce a prezentace klubů (bude realizováno dle epid. situace)
Proces realizace projektu:
• Od 19. 4. 2021 do 2. 5. 2021 odešle žadatel o podporu přihlášku do projektu na emailovou
adresu: nabory@hokejbal.cz. Žádost o podporu musí být kompletně vyplněna.
• Žádost o podporu bude obsahovat návrh kontaktních a kompetentních osob k realizaci
projektu.
Povinnosti žadatele o podporu:
• Kompletní a řádné vyplnění přihlášky do projektu.
• Vyplnění zpětné vazby v aplikaci Survio.
V Pardubicích, 19. dubna 2021

Mgr. Martin Komárek, v.r.
předseda KMM ČMSHb
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