Priopćenje članovima KHL Medveščak mladi

Poštovani članovi KHL Medveščak mladi,
Prije svega Vas želimo pozdraviti, a posebno naše članove od
početnika do seniora sa kojima Klub provodi trenažne procese i
natjecanja.
Vjerujemo da ste i dalje svi zdravi, te da se polako svi zajedno
oporavljamo od pandemije bolesti COVID-19 i šteta uzrokovanih
katastrofalnim potresom u Zagrebu.
Svakodnevnim praćenjem uputa i preporuka nadležnih institucija,
vezano uz pandemiju bolesti COVID-19, te sukladno Zaključku o
mjerama za pokretanje gospodarskih i drugih djelatnosti i aktivnosti u
uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom
SARS-COV-2, koji je Vlada Republike Hrvatske donijela 23. travnja
2020. godine, Klub se prilagođava situaciji i priprema aktivnosti za
daljnji rad.
Detaljnim elaboratom aktivnostima Kluba, poštujući sve preporuke,
Mjere i uvjete koje propisuje Vlada Republike Hrvatske, HZZO, Stožer
civilne zaštite Republike Hrvatske, Ministarstvo zdravstva i druge
nadležna tijela državne uprave, upoznat će se Stožer civilne zaštite
Republike Hrvatske od kojeg će se tražiti i dopuštenje za rad.
Aktivnosti Kluba odnosit će se na nastavak trenažnih procesa za sve
kategorije. Ovisno o odobrenju Ustanove Upravljanje sportskim
objektima za ponovnim postavljanjem leda na klizalištu Velesajam,
aktivnosti Kluba odnosit će se na trenažne procese na ledu, kao i
kondicijskoj pripremi. U prvoj fazi krenulo bi se sa trenažnim
procesom za seniore koji nastupaju u najvišem stupnju natjecanja, a
razvojem situacije i popuštanjem mjera, proširili bi aktivnosti i na
najmlađe kategorije našeg kluba.
Detalnji elaborat aktivnosti Kluba sadržavat će točne i striktne
informacije o daljnjem provođenju trenažnih aktivnosti poštujući sve
preporuke, Mjere i uvjete koje propisuju nadležna tijela.
I za gore navedeno potrebno nam je Vaše razumijevanje, pomoć i
strpljenje.
Klub je za daljnje normalno funkcioniranje i podmirenje svojih obveza
donio neke Odluke. Vas, kao članove, molimo za razumijevanje i
daljnju suradnju.
-

Svi članovi Kluba oslobađaju se obveza plaćanja za 04. mjesec
2020.
Podmirenje svojih obveza za 12. mjesec 2019. i za 01. i 02. i 03.
mjesec 2020. u što kraćem vremenu
Odluka o članarinama za 05. mjesec 2020. i daljnjim mjesecima
ovisit će o razvoju situacije

-

Ukoliko je netko, zbog nastale situacije (pandemije bolesti
COVID-19 i potresa), ostao bez posla, molimo da se jave oko
daljnjeg reguliranja obveza plaćanja članarina
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