Informace a pravidla klubu
děti, junioři a dorost
●

Platba: č.účtu: 527 313 6379/0800
PRAHA
Děti,junioři, dorost
pololetí (5 měsíců)
5.000Kč
LIBEREC
Děti,junioři, dorost
pololetí (5 měsíců)
3.000Kč
ČESKÁ LÍPA
Děti,junioři, dorost
pololetí (5 měsíců)
3.000Kč
Do poznámky pro příjemce uveďte, prosím, jméno dítěte.
Platbu za 1.pololetí uhraďte nejdéle 15.9.2020.
Vždy na konci školního roku stávajícím studentům držíme místa do 31.7., poté otevíráme
nábor pro nové studenty. Je potřeba vyplnit přihlášku na další rok a uhradit platbu.
Pokud Vaše dítě přihlásíte do kroužku během roku, uhraďte, prosím, platbu do 14-ti dnů od
odeslání přihlášky.
Pokud nebude platba bez předchozí domluvy uhrazena včas, budeme nuceni Vaše dítě
vyloučit z kroužku.

●

Povinné vybavení na trénink:
klubové oblečení, láhev na pití, obuv vhodná do tělocvičny + sparingové boxerské
rukavice (ne pytlovky!), suspenzor, chránič zubů.
Rozpis vybavení pro jednotlivé věkové skupiny se liší. Vše, co je potřeba mít, se včas
dozvíte.
Veškeré vybavení je možné zakoupit v tělocvičně. Některé rukavice jsou zbytečně drahé a
naopak ty nejlevnější moc nevydrží. Rukavice, které máme k dispozici, jsou cenově přijatelné
a vydrží.
Pozor na suspenzor! Pokud nechcete svým chlapcům ublížit, na suspenzoru nešetřete a
nekupujte hokejový suspenzor. Ten slouží pouze jako pojistka pro brankáře a není určený na
tlumení kopů. Kluci poté zbytečně trpí a navíc si tím mohou ublížit.

●

Pokud má vaše dítě jakékoli zdravotní či psychické omezení,neprodleně nás o tom
informujte. Vyhrazujeme si právo na doložení lékařského potvrzení o zdr.stavu dítěte.

●

ZÁKAZ PARKOVÁNÍ V AREÁLU ČESKOLIPSKÉ TĚLOCVIČNY - ano, je to sice jen chvilka,
ale pokud tam takto zajede více aut najednou, zamezuje to provozu ostatních firem. Majitel si
vysloveně nepřeje zajíždění rodičů do areálu.Již několikrát nás na to upozorňoval,
nedodržením může dojít až k výpovědi smlouvy.

●

Každý člen chodí na trénink v klubovém oblečení:
-klubové tričko dle stupně
-černé kalhoty nebo kraťasy bez potisku

●

Všichni účastníci jsou povinni dodržovat pokyny instruktora a dodržovat bezpečnost po celou
dobu tréninku.

●

Před zahájením a po ukončení kroužku za své děti zodpovídají rodiče.

●

Při porušování pravidel a opakovaném narušování hodin provádíme konzultaci s
rodičem. Pokud ani poté k nápravě chování nedojde, máme právo vyloučit člena bez
nároků na vrácení školného.

●

Při poškození vybavení a majetku nevhodným chováním, hradí rodič škodu v plné výši škody.

●

Nedoporučujeme na kroužek nosit cenné věci a větší obnos peněz, za tyto věci nepřebíráme
zodpovědnost.

●

V průběhu roku se instruktor účastní vzdělávacích kurzů a seminářů. Trénink bude v těchto
výjimečných situacích bez náhrady.

●

Přes všechny prázdniny během školního roku se necvičí.

●

Při běžné nemoci instruktora se školné nemění.

●

O letních prázdninách děti necvičí,mají však možnost se zúčastnit táborů.

●

Pokud bude Vaše dítě nemocné déle než 3 týdny, bude Vám po předložení lékařské zprávy
převedena částka dle domluvy na další pololetí. Peníze nevracíme, ale převádíme na další
pololetí.

●

Tréninky probíhají dvakrát týdně a každý člen je povinen přijít na trénink včas, ideálně
10-15 min. před začátkem tréninku, aby se stihl připravit na trénink a nenarušoval trénink
pozdním příchodem.

●

Každý člen je povinen být vybaven na hodinu tak, aby neomezoval trénink (oblečení na
cvičení, boty vhodné do tělocvičny a pití, popřípadě další vybavení, které určí
instruktor).

●

Pokud rodič dítě z tréninku neomluví, odpadá nárok na náhradní trénink.

●

Rodiče ani jiní rodinní příslušníci se tréninku nezúčastní, vyjimkou budou otevřené tréninky
nebo trénink určený pro rodiče s dětmi.

●

Rodiče nenarušují trénink vstupováním do tělocvičny během tréninku. Pokud čekají na děti v
šatně, nevchází do tělocvičny.
Pokud se rozhodnete vystoupit z klubu,rodič je povinen dítě odhlásit.
Zapomenuté věci v tělocvičně jsou zařazeny do boxu ztrát a nálezů, pokud si je do 2 týdnů
nikdo nevyzvedne, budou odstraněny.

●
●

Rodiče odesláním elektronické přihlášky stvrzují správnost uvedených údajů na přihlášce a dávají
tímto souhlas, aby v ní uvedené údaje byly zpracovány dle platné legislativy.
Zároveň tím rodiče dávají za dítě souhlas, aby poskytovatel pořizoval obrazové, zvukové či
audiovizuální záznamy dítěte a rodičů za účelem propagace klubu a tyto záznamy zveřejňoval.
S osobními údaji je pracováno výhradně pro účely klubu (evidence členů, informativní zprávy).

Informace a pravidla klubu
dospělí
●

Platba: č.účtu 527 313 6379/0800
PRAHA
Dospělí
měsíčně
pololetně (5 měsíců)
ročně (10 měsíců)

1.900Kč
8.500Kč
15.000 Kč

LIBEREC
Dospělí
měsíčně
pololetně (5 měsíců)
ročně (10 měsíců)

1.400Kč
6.000Kč
11.000 Kč

ČESKÁ LÍPA
Dospělí
měsíčně
pololetně (5 měsíců)
ročně (10 měsíců)

1.200Kč
5.000Kč
9.000 Kč

Do poznámky pro příjemce uveďte, prosím, své jméno.
Vždy školné uhraďte do 15.dne v měsíci, pololetní a roční platby uhraďte do 15.dne
měsíci, kdy nastoupíte.

v

Pokud nebude platba bez předchozí domluvy uhrazena včas, budeme nuceni Vás z klubu
vyloučit.
●

Povinné vybavení na trénink:
klubové oblečení, láhev na pití, obuv vhodná do tělocvičny + sparingové boxerské
rukavice (ne pytlovky!), suspenzor, chránič zubů.
Veškeré vybavení je možné zakoupit v tělocvičně. Některé rukavice jsou zbytečně drahé a
naopak ty nejlevnější moc nevydrží. Rukavice, které máme k dispozici, jsou cenově přijatelné
a vydrží.
Pozor na suspenzor! Nešetřete a nekupujte hokejový suspenzor. Ten slouží pouze jako
pojistka a není určený na tlumení kopů. Ublížite si!

●

ZÁKAZ PARKOVÁNÍ V AREÁLU ČESKOLIPSKÉ TĚLOCVIČNY
Majitel si vysloveně nepřeje zajíždění aut do areálu.Již několikrát nás na to upozorňoval,
nedodržením může dojít až k výpovědi smlouvy.

●

Každý člen chodí na trénink v klubovém oblečení:
-klubové tričko dle stupně
-černé kalhoty nebo kraťasy bez potisku

●

Všichni účastníci jsou povinni dodržovat pokyny instruktora a dodržovat bezpečnost po celou
dobu tréninku.

●

Při porušování pravidel a opakovaném narušování hodin máme právo vyloučit člena
bez nároků na vrácení školného.

●

Při poškození vybavení a majetku nevhodným chováním, hradí cvičenec škodu v plné výši
škody.

●

Nedoporučujeme na lekce nosit cenné věci a větší obnos peněz, za tyto věci nepřebíráme
zodpovědnost.

●

V průběhu roku se instruktor účastní vzdělávacích kurzů a seminářů. Trénink bude v těchto
výjimečných situacích bez náhrady.

●

Přes všechny prázdniny během školního roku se necvičí.

●

Při běžné nemoci instruktora se školné nemění.

●

Pokud budete nemocní déle než 3 týdny, bude Vám po předložení lékařské zprávy převedena
částka dle domluvy na další měsíc. Peníze nevracíme, ale převádíme na další období.

●

Tréninky probíhají dvakrát týdně a každý člen je povinen přijít na trénink včas, ideálně
10-15 min. před začátkem tréninku, aby se stihl připravit na trénink a nenarušoval trénink
pozdním příchodem.

●

Každý člen je povinen být vybaven na hodinu tak, aby neomezoval trénink (oblečení na
cvičení, boty vhodné do tělocvičny a pití, popřípadě další vybavení, které určí
instruktor).

●

Pokud se cvičenec z tréninku neomluví, odpadá nárok na náhradní trénink.

●

Pokud se rozhodnete z klubu vystoupit, jste povinni se z klubu odhlásit.

●

Zapomenuté věci v tělocvičně jsou zařazeny do boxu ztrát a nálezů, pokud si je do 2 týdnů
nikdo nevyzvedne, budou odstraněny.
Odesláním elektronické přihlášky stvrzuji správnost uvedených údajů na přihlášce a dávám
tímto souhlas, aby v ní uvedené údaje byly zpracovány dle platné legislativy.
Zároveň tím dávám souhlas, aby poskytovatel pořizoval obrazové, zvukové či audiovizuální
záznamy za účelem propagace klubu a tyto záznamy zveřejňoval.
S osobními údaji je pracováno výhradně pro účely klubu (evidence členů, informativní
zprávy).

