ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«ФЕДЕРАЦІЯ БАСКЕТБОЛУ МІСТА КИЄВА»

Україна, 01103, м. Київ, бульвар Дружби Народів, буд. 28В; п/р 26000010068255 у АТ
«Укрексімбанк»,

м. Київ, код банку 322313; ідентифікаційний код 38607349, тел./факс: 
(044)
2300443

Звернення ФБК
до керівників дитячих баскетбольних клубів

Шановні керівники дитячих баскетбольних клубів,
ДЮСШ, тренери дитячих баскетбольних команд
і інших баскетбольних організацій,
що бажають брати участь в Чемпіонатах міста Києва
по баскетболу в сезоні 2015 / 2016 року під егідою ФБК
(Федерації Баскетболу міста Києва).

З метою поліпшення якісного рівня проведення дитячих баскетбольних змагань, їх
повного освітлення в засобах масової інформації і усебічній популяризації баскетболу,
ФБК просить Вас повідомити інформацію про ваш Клуб (ДЮСШ, команди) для
представлення вказаної на офіційному сайті Федерації Баскетболу Києва (ФБК) 
fbk.in.ua

Подача і організація інформації

Кожен учасникорганізація вищезгаданих змагань буде представлена на сайті ФБК
блоком сторінок, для яких необхідно повідомити основні дані про командиучасниці
чемпіонату м. Києва по баскетболу:

1. Назва (повне і скорочене) організації (Клубу, ДЮСШ, команди).
2. Адреса і контактні дані організації (телефон, email).
3. Список команд, що беруть участь в змаганнях від вашої організації (якщо
висувається більше однієї команди від організації).
4. Список і фотографії гравців по кожній команді (прізвище, ім'я, рік народження,
зріст, вага, перший тренер).
5. ПІБ тренерів (з фотографіями), що працюють з цією командою (якщо є звання і
заслуги тренерів, будь ласка, напишіть).
6. Емблема, логотип, основні кольори Клубу (команди).

Оформлення сторінок команд на сайті ФБК буде виконано в єдиному дизайні. А ось
презентабельність зовнішнього вигляду сторінки кожного Клубу або команди спочатку
залежатиме від якості матеріалів і повноти наданої інформації.
У разі не надання даних
про Клуб або команду, на сайті залишиться 
порожня сторінка
з назвою учасника без інформації
. У результаті, окрім положення команди в турнірній
таблиці Чемпіонату, ніякі дані про командуучасника Федерацією Баскетболу Києва
самовільно вноситися не будуть.

Необхідну інформацію по командах і питання по її наданню присилайте на email:
fbkinua@gmail.com

З повагою, адміністрація Федерації Баскетболу Києва.

