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V Pardubicích dne   3.1.2019 
 
Vážení rodiče,  
 

máme pro Vás důležitou a zajímavou informaci. Vaše dítě je přihlášeno do školní sportovní 
soutěže – Školní bowlingové ligy v rámci aktivit Základní školy Bratranců Veverkových ve 
spolupráci s Českou bowlingovou asociací ČKBF. Jak asi tušíte, členové těchto lig by měli být zároveň 
registrovanými členy České bowlingové asociace, která je pobočným spolkem (dříve organizační 
jednotkou) České kuželkářské a bowlingové federace, která organizuje a propaguje kuželkářský a 
bowlingový sport v naší zemi. Více o našich organizacích najdete na webových stránkách www.ckbf.cz 
(nebo přímo na www.czechbowling.cz) 
 
Účast Vašeho dítěte ve všech soutěžích - školních bowlingových lig je zcela bezplatná, ČBA přispívá, 
respektive hradí tuto sportovní a pohybovou činnost dětí a mládeže ve věku od 6 do 18 let v rámci 
projektu „Začni hrát… bowling!“ v plném rozsahu. Také registrace i samotné členství v asociaci je 
zcela zdarma, členové ve věku do 18 let včetně nehradí žádný členský poplatek a ani nemají jiné 
povinnosti! 
 
Co musíte pro tuto možnost udělat?  
 
1. Přihlásit/registrovat Vaše dítě do České bowlingové asociace – formulář přihlášky je přiložen. 
2. Vyplnit na přihlášce požadované údaje a podepsat ji 
3.  Vaše dítě odevzdá vyplněnou přihlášku svému učiteli, který na škole organizuje školní 

bowlingovou ligu, paní Kamile Kohoutové, kohoutova@zsbrve.cz, tel. 734 169 023 
4. Za Českou bowlingovou asociaci Školní ligu organizuje Stanislav Dohnálek, 

dohnaleks@seznam.cz , tel. 604 296 597 
5. Pokud chcete nechat dítěti vystavit členský průkaz s fotografií (vystavení je také zdarma), 

prosíme, buď přiložte jednu fotografii pasového formátu přímo k přihlášce (na rubovou 
stranu uveďte jméno a příjmení dítěte) nebo můžete zaslat vhodnou portrétovou fotografii 
sekretáři asociace na email marval@czechbowling.cz v elektronické podobě. Nicméně 
vystavení průkazu s fotografií není povinné. 

 
Pokud byste kdykoliv v budoucnu chtěli registraci svého dítěte v České bowlingové asociaci zrušit, 
můžete tak provést také e-mailem u sekretáře asociace, zrušení bude provedeno okamžitě.  

 
Více informací o projektu „Začni hrát… bowling!“ a především o dalších možnostech zapojení Vašeho 
dítěte do bowlingového sportu naleznete jednak v přiloženém informačním materiálu a také na webu 
naší asociace www.czechbowling.cz v sekci Metodika. 
 
Pokud byste chtěli znát další detaily, rádi Vám je podají koordinátor projektu školních lig Ing. Dušan 
Kudela (tel. 606 620 022) nebo sekretář asociace Jiří Marval (tel. 776 105 706). 
Děkujeme za Vaši podporu! 
 

projekt je realizován za přispění:                                                                                                                     
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