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Vážení starostové a fotbaloví funkcionáři,
v Pardubickém kraji je stále celá řada fotbalových hracích ploch vybavena starými
tréninkovými brankami. Ty jsou často vyrobeny svépomocí fotbalovými nadšenci, většinou z
těžkých ocelových trubek s ostrými hranami. V České republice došlo k několika velmi vážným
nehodám na sportovištích s tragickými následky, které byly způsobeny pády těchto konstrukcí
na děti. Případů bylo tolik, že je tento problém potřeba řešit formou prevence nejlépe ihned.
Z těchto důvodů se Nadační fond Pardubického fotbalového svazu ve spolupráci
s hejtmanem Pardubického kraje rozhodl pokračovat v projektu „BEZPEČNÁ BRANKA“ i v roce
2016, jehož cílem je zajistit bezpečnost na dětských sportovištích výměnou stávajících branek
za branky bezpečné.
Nyní se na Vás obracíme s možností získat dvě tyto „Bezpečné branky“ za cenu jedné:
 jedna bezpečná branka bude hrazena z prostředků Nadačního fondu Pardubického
fotbalového svazu a bude předána na základě darovací smlouvy
 druhá bezpečná branka bude hrazena z prostředků obecního či městského úřadu,
klubu, popř. sponzora a bude dodána na základě kupní smlouvy
 součástí dodávky bezpečných branek jsou sítě a doprava na Vámi určené místo.
 cena jednoho kusu bezpečné branky rozměru 2x5 m činí 28 450,- Kč (Nadační fond
Pardubického fotbalového svazu není plátcem DPH)
 v případě používání bezpečné branky na UMT je nutné dokoupit protizávaží (na
bezpečnou branku je potřeba umístit 3 ks protizávaží) – cena za 1ks je 3 800,-Kč
 termín dodání bezpečných branek leden - červen 2016
 je možné i podat žádost na bezpečnou branku rozměru 3x2m – cena činí 25 500,- Kč
 v případě používání bezpečné branky na UMT je nutné dokoupit protizávaží (na
bezpečnou branku je potřeba umístit 2 ks protizávaží) – cena za 1ks je 3 800,-Kč
V případě, že budete mít zájem se do projektu zapojit, zašlete svoji žádost o přidělení
bezpečných branek e-mailem na footballsupport@seznam.cz nejpozději do 18. 12. 2015. Do
žádosti uveďte název a sídlo organizace, IČ, emailový a telefonní kontakt. Vzhledem k tomu, že
tato nabídka je limitovaná, rozhodujícím kritériem při vyšším počtu zájemců bude datum
doručení žádosti.
Bližší informace Vám podá Bc. Martin Braun, tel. 778 000 073, e-mail: footballsupport@seznam.cz.
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