AFTALEARK – PLAYMAKERS INSPIRED BY DISNEY
VÆRT FOR PLAYMAKERS (KLUBNAVN):
KLUBADRESSE:
KLUBKONTAKT:
Hverv:
Navn:
Mail:
Telefon:
KONTAKTPERSONER FOR PLAYMAKERS DANMARK:

PROJEKTLEDER NATIONALT
Navn: Annette Westermann
Mail: anwe@dbubredde.dk
Tlf: 46 34 07 48
Mobil: 21 68 66 11

PROJEKTLEDER MARKETING
Navn: Maria Marcussen
Mail: mama@dbusjaelland.dk

UDDANNER ØST
Navn: Anja Kouly Lethin
Mail: anko@dbukoebenhavn.dk

UDDANNER VEST
Navn: Karina Kallehauge
Mail: kaka@dbujylland.dk

Ved underskrivelse af denne aftale indgås aftale om værtskab for Playmakers inspired by Disney. Klubben (efterfølgende vært for Playmakers)
er indforstået med, at Disney/UEFA ejer rettighederne til projektet og projektets indhold og materiale. Materialerne må ikke tilrettes,
videregives eller benyttes udenfor projektets kontekst. Denne aftale forpligtiger værten til at videregive de nødvendige informationer rettidigt
til DBU Bredde, der med værtens godkendelse deler data med UEFA og UEFA’s forskningsmæssige samarbejdspartnere.
Som vært for Playmakers tilbydes og forpligtiger klubben sig yderligere til nedenstående arrangementer og indsatser.
Som vært for Playmakers afvikles 5 rekrutteringsforløb for piger i alderen 5-8 år. De 5 forløb fordeles over 2½ sæson med et forløb forår (start
marts/april) og efterår (start september/oktober) i sæson 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.
Hver af de 5 forløb afvikles efter Disney/UEFA manualer og i en periode på 8-10 uger med minimum 1 ugentlig træning af minimum 1½ times
varighed. Forløbene afvikles for piger uden medlemskab i en fodboldklub. Det tilstræbes et deltagerantal på mindst 30 piger i alderen 5-8 år i de
enkelte træningssessioner. Projektet stiller reklame- og hvervemateriale til rådighed som klubben forpligtiger sig til at synliggøre i lokalområdet.
Som vært for Playmakers forpligtiger klubben sig til at sikre at træningen varetages af minimum 1 voksen pr. 10 piger. Af disse voksne
ressourcepersoner skal minimum én være uddannet Playmaker og minimum én skal være kvinde.
DBU Bredde afvikler Playmakers kurser uden kursusafgift og anbefaler at hver vært, deltager med to kursusdeltagere. En evt. transportudgift
og/eller timehonorar afholdes af klubben.
Værten planlægger og afvikler, Playmakers forløbet og sessioner loyalt overfor projektets formidlingstilgang og efter projektets manualer, der
er udviklet med henblik på en god introduktion til fodbold for piger. Projektet stiller formidlings-/træningsmanualerne til rådighed på dansk.
Som vært for Playmakers er klubben forpligtiget til at evaluerer hver enkelte træningssession og registrere de deltagende piger. Disse
oplysninger sendes til anwe@dbubredde.dk som en del af data flowet til UEFA.
Hvert vært for Playmakers skal understøtter pigernes vej fra Playmakers til klubmedlem i én for pigerne nærliggende klub med et fodboldtilbud
til piger.
En vært for Playmakers går ikke på kompromis med børns trivsel, tryghed og sikkerhed. Som vært for Playmakers skal du indhente
børneattester på de faste voksne (over 15 år) omkring projektet. Ligesom de uddannede Playmakers er forpligtigede til at tage det gratis DIF
kurset ”Seksuelle krænkelser i idrætsforeninger”. Derudover forpligtiger klubben sig til som minimum at have kendskab til hjemmesiden ”Når
grænser brydes” , men også gerne børnetelefonens hjemmeside samt UEFA Safeguarding.
Vi glæder os til at samarbejde om Playmakers inspired by Disney
Dato:
Underskrift for Playmakers vært:

_____________________________

