UUS HOOAEG ON ALANUD
Õppeaastal 2019/2020 saab Tartu Spordiselts
Kalev spordikoolides õppida erialadel:
vehklemine
iluvõimlemine
kergejõustik
korvpallvõrkpall
jalgpall
maadlus
male
lauatennis
Tutvu lähemalt meie kodulehel:
tartukalev.ee
Tunniplaanid meie kodulehel:
https://tartukalev.ee/uudised/tunniplaan-jatreeningute-ajad
Õppemaksude info ja tasumise kord:
https://tartukalev.ee/oppemaks

MEIE KLUBI VARUSTUS
Meie spordiklubi ilme on läbi teinud korraliku uuenduskuuri. Selle eest oleme
tänulikud disainibüroole Neway. Tehtud töö ehk meie klubi
rebranding disainibüroo Neway poolt sai Eesti disainiauhindade konkursil
nomineeritud auhinnalise HÕBEDASE kohaga.
Alates sellest õppeaastast saavad kõik meie klubi õpilased ja liikmed endale uue
klubi liikme särgi. Klubi särk on mõeldud kandmiseks nii võistlustel kui ka
igapäevases õppe-treeningtegevuses. Klubi särk on ühine kõikidel spordialadel.
Klubi liikmetele on särgi hind vaid 10 EUR.
See summa lisatakse iga lapse õppemaksu arvele oktoobris kui õppevahend.

MARIELLE KLEEMEIER
EESTI 2019 AASTA KERGEJÕUSTIKUMEISTRIVÕISTLUSTE POODIUMIL

SPORTLYZER JA TEIE LAPSE ANDMED SPORDIKLUBIS
Meie spordiklubiandmebaasiks on Sportlyzer. Sportlyzer
võimaldab spordiklubil paremini hallata oma liikmeid,
jagada infot, edastada läbi sportlyzeri arveid
lapsevanematele. Alates eelmisest sügisest on kõikidel
lapsevanematel võimalus näha treeningute toimumise aega
ja kohta läbi sportlyzeri.
Palume kõikidel lapsevanematel teha sportlyzeris oma
lapse (sportlase) profiili uuendus oktoobri kuus.
Kuidas seda teha?
Need, kellel on Lapsevanema äpp, saavad seda teha
äpi alt.
Kellel ei ole, siis saadame Teile ka sellel aastal klubi
poolt kirja lingiga, kus palume Teil uuendada oma
lapse andmed meie klubis. Täname kui saate oma
lapse andmed meie andmebaasis hoida pidevalt
õiged.
Vaata rohkem infot:http://www.sportlyzer.ee

ÜLESKUTSE LAPSEVANEMATELE, KES SOOVIVAD SPORDIKLUBI TÖÖS
KAASA LÜÜA
Meie klubi korraldab mitmeid Tartu Linna ja Maakonna laste ning noorte
spordiüritusi.
Rõõmuga ootame kaasa lööma neid lapsevanemaid, kes tunnevad, et soovivad
toetada noorte ja laste sporti.
Lapsevanemate abi on alati teretunud!
Kui soovite laste võistlusi toetada auhindadega või soovite abistada võistlustel
kohtunikuna, siis ootame Teie mõtteid e-postile:tartukalev@tartukalev.ee
Suurimad eesootavad spordisündmused, mida meie klubi korraldab:
Tartu Linna ja Maakonna lasteaedade spordipäevad - kokku osaleb üle 1000
lapse.
Tartu maakonna lasteaedade spordipäev
Rohkem infot eesootavatest võistlustest: https://tartukalev.ee/voistlused-jauritused
Võistluste tulemusi saad vaadata siit:https://tartukalev.ee/voistluste-tulemoused
Võistluste galerii on siin:https://tartukalev.ee/galerii

OMA SPORDITURG
Facebooki grupp spordisõpradele, kes soovivad anda ära, müüa või vaheta
kasutatud ja viisakat spordivarustust. Selles grupis saavad müüa, vahetada või ära
anda kõik spordisõbrad, lapsevanemad, lapsed ja treenerid.
Grupi peamine soov on leida vähekasutatud või seisma jäänud spordivarustusele
uus hing.
Rohkem infot, kliki
lingil: https://www.facebook.com/groups/147096752640631/about/

MADSA SPORDI-JA PUHKEKESKUS
Lisaks treening- ja võistlustegevusele korraldab Tartu Spordiselts Kalev meie klubi
noortele koolivaheaegadel spordilaagreid. Kõige suurem osa Tartu Kalevi noortest
osaleb laagrites, mis toimuvad meie oma Madsa Spordi- ja Puhkekeskuses.
Rohkem infot meie laagripaigast loe edasi siit:
https://tartukalev.ee/madsa-spordi-ja-puhkekeskus
2019 a suvel osalesid Madsal korraldatud spordilaagrites meie noored korvpallurid,
jalgpallurid, lauatennisistid, vehklejad ja kergejõustiklased.

