PŘIHLÁŠKA

DĚTSKÉ KURZY – KARATE, PŘÍPRAVKA, DĚTI NA STARTU

Poskytovatel:

Fight Club z.s.

IČ: 650 10 914

Provozovna:

DK Metropol, Senovážné nám. 2, 370 01, Č. Budějovice

Tel.:

+420 608 860 845, +420 777 147 740,

E-mail:

fight-club@seznam.cz

číslo účtu:

812109423/0300

Pojištění:

1310000010 (VZP Pojišťovna)

ČLEN:

..............................................................................................

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE

............................................................................................

Adresa:

...............................................................................................

FOTO
CVIČENCE

.

Jakákoliv fotografie,
stačí vytisknout,
vystřihnout a zde nalepit

Rodné číslo cvičence
Telefon:

..............................................................................................

E-mail:

..............................................................................................

Uzavírají dohodu o zařazení do programu/ kurzu na školní rok 2017-2018 podle níže uvedené specifikace:
1x týdně (všechny skupiny 1 400 Kč půl roku)
SLEVY (např. sourozenecká) ………………………………………… Celková výše člen. příspěvku: ……………………………………..

2x týdně (2 400 Kč na půl roku) kimono v ceně
SLEVY (např. sourozenecká) ………………………………………… Celková výše člen. příspěvku: ……………………………………..
Sourozenencká sleva činní 250 Kč na jedno dítě na rok

Pokyny pro platbu:

Na členství bude vystavena faktura, do poznámky prosíme napsat jméno
a navštěvovaný kurz (např. Tomáš Novák, Přípravka)

Fight Club, Právní forma: Spolek , IČ: 650 10 914
Provozovna: DK Metropol, Senovážné nám. 2, 370 01 České Budějovice. Tel.: +420 777 147 740, +420 608 860 845
e-mail: fight-club@seznam.cz , org. číslo ČSTV: 330 12 17, ČÍSLO ÚČTU: 812109423/0300
www.fight-club.cz

SOUHLAS: se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák. č. 101/2000Sb
Souhlasím s tím, aby TJ/SK zpracovávala a evidovala mé osobní údaje poskytnuté jí v souvislosti s mým členstvím a činností v TJ/SK. Dále souhlasím s tím, že TJ/SK je oprávněna poskytovat
uvedené osobní údaje do centrální evidence příslušného sportovního svazu. Toto oprávnění vyplývá z technicko-organizačních důvodů (identifikace sportovce apod.)Údaje je TJ/SK oprávněna
zpracovávat a evidovat i po ukončení členství v TJ/SK. Prohlašuji, že jsem byl řádně informován o všech skutečnostech dle ustanovení §11 zák.č. 101/2000Sb.
V ...................................................

Dne .............................................. Člen/ Zákonný zástupce ..........................................................

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat výuku v kvalitě a objemu stanovených objednaným výukovým programem.
2. Poskytovatel si vyhrazuje změnu rozvrhu hodin vázaných na funkci sálu (stáže, kurzy, letní rozpis hodin).
3. Poskytovatel si vyhrazuje dočasné uzavření zařízení z důvodů: stáže, sportovního představení, závodů s tím, že se o tuto dobu prodlužuje trvání zaplaceného programu.
4. Člen se zavazuje, že bude dodržovat klubovou etiku a řád, hygienu a bezpečnost. V případě porušení této etiky a řádu bude nejdříve upozorněn, a pokud by se toto porušení opakovalo, může

být vyloučen z klubu bez nároku navrácení peněz či jinou náhradu.
5. Člen bude pečlivě sledovat a účastnit se kurzů a povinných pro vzdělání. V opačném případě se poskytovatel zbavuje povinnosti dovést jej k maximálnímu vzdělání bez dalších nároků.
6. Zákonný zástupce (člen) se zavazuje, že zaplatí cenu členského příspěvku v předem stanovených termínech, způsobem dohodnutým s poskytovatelem a nebude se nijak zbavovat této

povinnosti. Na základě lékařského potvrzení o neschopnosti praktikovat bojová umění může být program pozastaven po dobu neschopnosti. Tato doba pak bude přičtena k době platnosti
programu. Tímto pokud dojde ke změně adres trvalého bydliště člena o více než 50 km v případě zdravotní nezpůsobilosti na základě lékařského potvrzení, lze členství převézt na druhou osobu
7. Každý člen je dnem započetí členství pojištěn proti úrazu. Toto pojištění se vztahuje pouze na aktivity v rámci výukových programů klubu.
8. Přihlášením do výukového programu sportovního klubu se člen stává členem sportovního sdružení Fight Club. Informace o pravidlech etiky a řádu poskytuje zástupce sportovního sdružení.
10. Poskytovatel si vyhrazuje možnost změny rozvrhu hodin a možnost přesunu výuky do jiné z tělocvičen Fight Club. V případě výše zmiňovaných změn bude člen v předstihu informován,
nicméně mu nevzniká žádný nárok na vrácení členského příspěvku ani jeho části.

Prohlašuji, že jsem byl informován o pravidlech sportovního sdružení Fight Club a byl jsem seznámen se
všeobecnými podmínkami členství v klubu a souhlasím s nimi.
DATUM: .................................. PODPIS ČLENA/ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE: ...................................
PODPIS ZA POSKYTOVATELE: PhDr. Petr Beníšek
..............................................
FIGHT CLUB České Budějovice má zájem na jasných a férových vztazích mezi rodiči, trenéry a jeho vedením. Za tímto účelem jsme připravili
několik základních pravidel jednání a chování trenérů i rodičů. Věříme, že napomůžou ke zlepšení komunikace v našem klubu.

Trenéři:
•
•
•
•
•
•
•
•

Organizují a vedou tréninkový proces přidělených družstev.
Spolupracují s ostatními trenéry mládežnických družstev, dle možností sledují jejich přípravu i soutěže.
Sledují studijní výsledky mladých sportovců a udržují kontakt s rodiči.
Vedou přidělené družstvo na turnajích a určují nominaci a zařazení do kategorií. Pouze trenér je oprávněn udělovat závazné pokyny při zápasech.
Kontrolují soupisky, svazové registrace a lékařské prohlídky členů svého týmu a odpovídají za správnost uvedených údajů.
Dbají o zdraví a fyzickou kondici členů svého týmu, vedou je k dodržování životosprávy, výživy hygieny, regenerace a sportovní etiky.
Pracují na zdokonalování tréninkových metod a jsou příkladem pro své závodníky.
Uveřejňují na internetových stránkách www.fight-club.cz plány svých týmů (přehled soutěží, výsledků, termíny srazů, aktuální informace apod.)

•
•
•
•
•
•
•
•

Dávají přednost dlouhodobému a zdravému sportovnímu vývoji dítěte před vlastními ambicemi.
Své dítě pochválí za jeho sportovní úsilí a vždy vyzdvihnou, co se mu na závodech i na tréninku povedlo.
Kladou důraz na správnou životosprávu dětí, nechají řádně doléčit zranění, nemoci i drobná nachlazení.
Na závodech dětem fandí, aktivně je povzbuzují a nikdy nezasahují do činnosti trenéra při tréninku i utkání.
Zdůrazňují vliv poctivého tréninku na následný výkon dítěte přisoutěži.
Nepřehlíží a neomlouvají prohřešky dítěte, nezasahují do odborných věcí a neupřednostňují vlastní dítě.
Trenérovi důvěřují, dětem nedávají pokyny v rozporu s pokyny trenéra a nesnižují jeho autoritu.
Pokud mají jakékoliv výhrady, řeší je vždy nejprve s hlavním trenérem, poté s vedením klubu.

Rodiče:
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