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Drodzy Rodzice i Opiekunowie, 

 

w związku z obecną sytuacją i brakiem możliwości prowadzenia normalnych zajęć, pragniemy 

przekazać Państwu kilka ważnych informacji. Przede wszystkim chcemy przyłączyć się do apeli o pozostanie 

w domu i stosowanie się do zaleceń władz państwowych i samorządowych. W tej chwili to najlepsze, co 

możemy zrobić, aby powrócić do normalnego życia, w tym do uprawiania sportu, który tak kochają Wasze 

dzieci. 

 

Podobnie jak większość firm i przedsiębiorstw bardzo boleśnie odczuwamy skutki epidemii. Poza 

brakiem możliwości przeprowadzania normalnych treningów i rozgrywania meczów, musimy mierzyć się z 

trudnościami finansowymi i organizacyjnymi. Epidemia oznacza dla nas m.in. utratę znacznej części 

zaplanowanych przychodów. W trybie pilnym podjęliśmy działania mające na celu ograniczenie kosztów, z 

których możemy zrezygnować w tym okresie. Klub i Akademia muszą jednak funkcjonować, a co za tym idzie, 

ponosimy stałe koszty wiążących nas umów, zobowiązań, utrzymania bazy, czy wynagrodzeń, dzięki którym 

należymy do ścisłej czołówki w województwie i krajowej elity ze Złotym Certyfikatem PZPN. Nie sposób jest z 

dnia na dzień zniszczyć coś, co wspólnie budowaliśmy przez lata, czy odmówić wynagrodzeń. 

 

W związku z tym, w imieniu zarządu, trenerów i wszystkich pracowników, zwracamy się do 

Państwa z prośbą o regularne opłacanie składek członkowskich. Składki stanowią ponad 30% naszego 

rocznego budżetu i nie będziemy w stanie bez Państwa pomocy przetrwać tego trudnego czasu. Mamy pełną 

świadomość, że epidemia mogła odcisnąć piętno również na Państwa budżetach domowych. Dlatego prosimy, 

aby osoby w trudnej sytuacji finansowej, które nie mają możliwości regularnego opłacania składki, 

skontaktowały się z nami za pośrednictwem poczty e-mail skladki@chemikbydgoszcz.pl, abyśmy mogli na 

bieżąco analizować sytuację. 

 

Jednocześnie zapewniamy, że wciąż jesteśmy do Państwa dyspozycji, a przede wszystkim do 

dyspozycji naszych Zawodników. Trenerzy wykonują swoją pracę zdalnie, tworząc konspekty treningowe, 

indywidualne plany dla Zawodników, czy pracując nad uszczegółowieniem modelu szkolenia Akademii. Nie 

chcemy przespać tego okresu, a naszym celem jest wrócić jeszcze silniejszymi. Zachęcamy Państwa do 

śledzenia klubowego konta na portalu Facebook i strony www, gdzie na bieżąco publikujemy materiały 

szkoleniowe i wszystkie aktualne informacje. W planach mamy kolejne projekty, które ograniczą rozbrat 

Państwa dzieci z piłką nożną w okresie epidemii. Raz jeszcze zachęcamy także do bezpośredniego kontaktu z 

trenerami, którzy pozostają do Państwa dyspozycji. 

 

W tym trudnym dla nas czasie apelujemy o solidarność z naszą wspólną Akademią. Jednocześnie 

zapewniamy, że już myślimy, jak odwdzięczyć się za okazane zaufanie, kiedy wrócimy do normalności i 

jak zrekompensować Zawodnikom stracony czas. 

 

 

Zarząd Sekcji Piłki Nożnej oraz Trenerzy 
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