PROGRAM DZIAŁANIA MKT STALOWA WOLA
W LATACH 2017 - 2021
1. Dostosowanie statutu dla Stowarzyszenia MKT Stalowa Wola (który będzie
uwzględniał zapisy ustawy o stowarzyszeniach, ustawy o sporcie, ustawy o
wolontariacie oraz będzie spójny z zarządzeniami i statutem Polskiego Związku
Tenisowego)i dostosowanie go do potrzeb Klubu celem lepszego funkcjonowania
MKT.
2. Uaktualnienie Regulaminu Zarządu MKT Stalowa Wola, Regulaminu Korzystania z
Kortów, Regulaminu Rezerwacji Kortów.
3. Podniesienie poziomu szkoleniowego młodzieży trenującej w Klubie, co powinno być ́
odzwierciedlone wyższymi pozycjami w rankingach PZT oraz lepszą pozycją MKT w
rankingu klubowym.
4. Kontynuacja programów dla najmłodszych takich jak TALENTIADA, TENIS 10.
5. Organizowanie turniejów ogólnopolskich, mistrzostw województwa podkarpackiego
oraz turniejów dla dzieci w ramach Wojewódzkiego Związku Tenisowego.
6. Organizowanie TURNIEJU TALENTÓW poprzez zaproszenie najlepszych zawodników z
regionu. Celem jest podniesienie poziomu technicznego, taktycznego i mentalnego.
7. Nawiązanie kontaktów ze szkołami i przedszkolami w celu zachęcenia dzieci do gry w
tenisa, a w szczególności nabór do Akademii Tenisowej.
8. Aktywne działania przy pozyskiwaniu środków finansowych z takich źródeł, jak: gmina
Stalowa Wola, Starostwo Powiatowe, sponsorzy instytucjonalni oraz uzyskanie
wsparcia od lokalnych firm i osób prywatnych.
9. Wspieranie wybijających się ̨ tenisistów jak również trenerów wykazujących się ̨
najlepszą pracą z uzdolnionymi młodymi tenisistami.
10. Nawiązanie współpracy z innymi klubami tenisowymi celem podniesienia poziomu
gry zawodników MKT.
11. Organizacja turniejów amatorskich w zróżnicowanych formułach ze szczególnym
uwzględnieniem turnieju im. Bogdana Gajewskiego i Mistrzostw Polski Lekarzy.
12. Organizowanie turniejów na zasadach pikniku rodzinnego wraz z meczami
pokazowymi. Zawody takie mają za zadanie promować i zachęcać do gry w tenisa. W
rozgrywkach uczestniczą ̨ zarówno aktywni zawodowi tenisiści, ale także Ci, którzy już
zakończyli karierę.̨ Można przez zaproszenie byłych zawodników wyrazić szacunek i

uznanie dla tych, którzy godnie reprezentowali barwy Stalowej Woli przed laty oraz
zaprezentować najlepszych aktualnie grających zawodników szerszej publiczności.
13. Zagospodarowanie jak najwięcej weekendów (nie zajętych przez oficjalne turnieje dla
dzieci i młodzieży) na organizację turniejów tak dla zawodników jak również dla
amatorów.
14. Organizowanie akcji promocyjnych w hali tenisowej, a latem na kortach ziemnych
przy ul. Wyszyńskiego 1 i przy ul. Skoczyńskiego 3 celem zachęcenia mieszkańców
miasta i okolic do rozpoczęcia przygody z tenisem.
15. Sprzedaż powierzchni reklamowych instytucjom z naszego regionu celem pozyskania
środków na działalność statutową Klubu.
16. Wykonywanie wszelkich koniecznych prac remontowych, podejmowanie działań
inwestycyjnych oraz realizacja zaplanowanych inwestycji na obiektach z funduszy
własnych i/lub MOSiR ze szczególnym uwzględnieniem monitorowania postępów
organizacyjnych i realizacyjnych przy rozbudowie hali tenisowej.
17. Nawiązanie współpracy z lokalnymi mediami celem propagowania tenisa w Stalowej
Woli oraz informowanie mieszkańców miasta o wszelkich tenisowych inicjatywach.
18. Optymalizowanie wydatków na dostawę ̨ energii elektrycznej, usług
telekomunikacyjnych oraz usług bankowych poprzez renegocjację umów lub zawarcie
nowych.
19. Wprowadzenie rezerwacji online.
20. Wprowadzenie comiesięcznego newslettera oraz uaktualnienie e-mailowej bazy
danych.
21. Organizacja Mistrzostw Polski dla zawodników i/lub amatorów.
22. Uzupełnienie sprzętu dla zawodników niezbędnego do prawidłowego prowadzenia
zajęć szkoleniowych.
23. Uzupełnienie biura i obiektów w niezbędne optymalne wyposażenie (np. banery,
maszyna do naciągania rakiet itp itd).
24. Pozyskanie dofinansowania z Ministerstwa Sportu.

