
Vzorový dopis pro rodiče ke spuštění aplikace TCM.golf

Vážení rodiče,
nová golfová sezóna je za dveřmi a my pro Vás máme jednu zásadní novinku. Veškerá agenda a 
komunikace v rámci našeho tréninkového centra bude nyní řešena v rámci on-line nástroje 
TCM.golf, který byl pro tyto účely přímo vyvinutý. V nejbližších dnech očekávejte, že Vám 
emailem přijde pozvánka do systému. 

Do té doby Vás žádáme, abyste nám ideálně obratem zaslali:
- email, kterým se do svého profilu bude hlásit každé Vaše dítě
- email, kterým se do svého (rodičovského) profilu budete hlásit Vy
- informaci, pokud Vaše dítě email nepoužívá (i tak mu bude osobní profil založen)

TCM.golf:
- zlepší komunikaci mezi vedením centra, trenéry, dětmi a rodiči
- zvýší informovanost dětí a rodičů (docházka, akce, turnaje, soustředění,...)
- pomůže trenérům lépe měřit výsledky svěřenců a snadněji je motivovat
- zvýší efektivitu tréninků a pomůže předcházet zraněním, přetrénování, vyhoření
- díky vyšší mobilitě (obslužnost z mobilu, tabletu, notebooku) usnadní všem život
- vytvoří funkční komunitu dětí, trenérů a rodičů

Do TCM.golf mají svůj unikátní přístup:
- zákonní zástupci /rodiče (stejný obsah, jako profil jejich dítěte)
- děti
- trenéři
- management tréninkového centra

Aby vše fungovalo a přinášelo dětem jen samé benefity, budeme potřebovat Vaši aktivní práci s 
TCM.golf. Systém je velmi intuitivní. Děti se v něm rozkoukají během chvilky a bude je bavit. 
Trenéři Vám ale samozřejmě poradí ve Vašich prvních krocích v TCM.golf.

TCM.golf byl v roce 2019 úspěšně testován v tréninkových centrech na Kaskádě, na Kořenci a na 
Loretě a je oficiálně podporován Českou Golfovou Federací, která jej plošně zavádí do všech klubů 
se statusem Tréninkové centrum mládeže. 

Těšíme se na sportovní úspěchy Vašich dětí.

………………..

Naše doporučení pro klub:

- představte TCM.golf rodičům v rámci schůzky Vašeho TCM / akademie a doplňte s nimi osobně 
údaje do systému, které Vám chybí.

- Pokud máte v klubu nebo na hřišti někoho, kdo se nebojí techniky, udělejte krátké instruktážní 
video pro rodiče a děti, aby se v TCM.golf zorientovali. Kluby, které se vydaly touto cestou slaví 
úspěch. Zdarma si pro tyto účely můžete stáhnout třeba nástroj Bandicam nebo OBS.


