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Informacja
Strona znajduje się w archiwum.

#poznajmysię
Czy tęsknicie za regularnymi treningami w hali? Mamy
sygnały, że TAAAK! My trenerzy również tęsknimy za
Wami. W tej koronawirusowej sytuacji zostają nam
kontakty telefoniczne , poprzez portale
społecznościowe. Musi być trudniej, by potem było
lepiej. Rozpoczynamy więc akcję #poznajmysię. Dwa
razy w tygodniu będziemy publikować krótkie artykuły
opisujące nasze siatkarki i siatkarzy. Wasze ulubione,
marzenia i co siedzi czasami w głowie. Na pierwszy
ogień kat. młodziczka i młodzik.

Po prostu poznajmy się w mosowskiej społeczności.

Dzisiaj na tapecie Maja Daca - młodziczka

 

imię i nazwisko: Maja Daca

Kategoria wiekowa/drużyna: młodziczka

1. Hobby - siatkówka

2. Ulubiony film- ''Duże dzieci", "kissing booth", "tata kontra
tata", "Lucy" i wiele innych

3. Ulubiona książka - ,,Zostań, jeśli kochasz", "kochaj"

4. Ulubiona gra - the sims 4

5. Ulubiony kolor - różowy



6. Ulubiona potrawa - pizza

7. Ulubiony numer - 14

8. Największe marzenie - powołanie do kadry polski , 184 cm
wzrostu

9. Mój idol z dzieciństwa to - Violetta

10. Mój idol dziś - nie mam

11. Mecz, którego nie zapomnę- to set o mistrzostwo
Mazowsza w 2020r przeciwko GLKS Nadarzyn

12. Gdyby nie siatkówka to - koszykówka albo cross fit

13. Przed każdym meczem - Jestem zmotywowana i
skoncentrowana

14. Po zwycięstwie - najczęściej na początku do mnie to nie
dociera , ale potem idziemy świętować.

15. Po porażce - oglądam mecz w domu jeszcze raz i patrze
co mogłam zrobić lepiej

16. Wymarzone miejsce na wakacje - wyspa Kuba , Malediwy
albo wyspy Kanaryjskie

17. W wolnym czasie - ćwiczę , oglądam Netflixa albo
nagrywam Tik Toki xD

18. Lubię - rozmawiać z przyjaciółmi na kamerce.

19. Nie lubię - dni bez treningu

20. Ulubione damskie imię - Julia i Wiktoria

 Ulubione męskie imię - nie mam

21. Trzy cechy trenera , które mi imponują - zaangażowanie ,
umiejętność zmotywowania drużyny, poczucie humoru.

22. Za co kocham swój klub? (MOS WOLA) - za niesamowitą
atmosferę i zaangażowanie w treningi.
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