A.T.L. Airsoft Team Ločenice o.s.
KDO JSME?
Jsme nezisková organizace, která se zabývá airsoftem v České Republice a máme sídlo
v Ločenicích, což je i v názvu našeho týmu. Je nás momentálně cca 10 členů a stále přijímáme nové a
nové členy. Nemáme moc omezení pro přijetí do týmu.Nejsme military styl týmu, takže pro přijetí je
pro nás důležité spíš jaký člověk je, jako kamarád a jak se na něj dá spolehnout. Máme členy ve věku
od 8 – 32 let. Každý si u nás najde své místo. Rádi nové členy zasvětíme do všeho, ohledně airsoftu i
mimo něj.
Dodržujeme pravidla, ohledně kontaktu civilistů s hráči AS(airsoft), respektujeme cizí
majetek, tudíž neničíme lesy, ve kterých hrajeme, nezanecháváme po sobě odpadky, nepoužíváme
pyrotechniku, abychom neplašili zvěř a nestáli proti místním myslivcům.

CO JE NAŠÍM CÍLEM?
Chceme vytvořit komunitu lidí, co hrají airsoft s rozumem, slušně, dodržují pravidla,
respektují pravidla a chtějí se zlepšovat. Dále by jsme rádi dělali například přednášky a ukázky na
kulturních akcích, jako jsou dětský dny apod. V neposlední řadě jsme začali budovat styl hry, jménem
BATALO, který by přitáhl více hráčů a tím i zviditelnil jméno Ločenice a A.T.L..

SPONZORSKÝ DAR OD OBCE LOČENICE
Pokud by se obec Ločenice rozhodla, nějakým způsobem sponzorovat náš tým, bylo by
nejvhodnější, vzhledem k tomu, že jsme nezisková organizace, aby to bylo stylem nákupu věcí, námi
vybraných ve Vámi navržené finanční výši. Pokud by jsme například dostali finanční hotovost, museli
by jsme tuto částku utratit do poslední koruny, abychom neplatili daně. Tudíž spíš určete maximální
výši sponzorského daru, pokud se tak rozhodnete, a my se do dané částky vejdeme. Vše by bylo
použito pro tým a to i na podporu mladších hráčů, kteří nemají takovou možnost financí a i tak by se
rádi více vyvinuli k jejich lepší spokojenosti(nákup maskáčů, kuliček, ochranných prostředků apod.)

NAŠE STRÁNKY A E-MAIL
www.airsoft-locenice.estranky.cz
airsoft-locenice@seznam.cz

NAŠE LOGO

ZÁVĚREM
Rádi se zúčastníme čehokoliv, co by pomohlo i ostatním lidem, aby nás poznali a pochopili, o
co nám jde a třeba by i méně odsuzovali lidi, co si „hrajou na vojáčky“.

