PODMÍNKY ČLENSTVÍ
Podpisem přihlášky bere člen/zákonný zástupce na vědomí
a souhlasí s pravidly členství
BRUSLAŘSKÉHO KLUBU ŘÍČANY, z.s.

Každý člen je povinen platit členské příspěvky ve výši 100 Kč za rok,
jejichž výši stanovuje daná organizace. Tyto příspěvky jsou splatné jedenkrát ročně.
Účastníci tréninků jsou povinni platit příspěvky za tréninkovou činnost, jejich výše je
stanovena dle aktuálních nákladů na zajištění tréninkových prostor a práci trenérů.
Příspěvky se platí pololetně, vždy do 30. září na první pololetí
a do 28. února na druhé pololetí. Platba se provádí převodem na bankovní účet číslo
8275211882/5500, do poznámky, prosíme,
napsat jméno a příjmení člena, jako variabilní symbol rodné číslo.
Nově příchozí zájemci mají první hodinu zdarma a následně mají možnost platby pouze
jednoho měsíce na vyzkoušení. V případě zájmu o další pokračování v tréninkové činnosti
doplatí zbylé hodiny do konce pololetí.
·
V případě nezaplacení příspěvků do daného termínu
bude člen vyloučen z tréninků do doby uhrazení příspěvků.
V případě neúčasti na trénincích se příspěvky nevracejí ani nepřevádějí. Převod do dalšího
pololetí je možný pouze u vážných a dlouhodobých onemocnění s potvrzením od lékaře
(běžná sezónní onemocnění typu chřipka nejsou vážným ani dlouhodobým
onemocněním).
Každý člen je povinen uposlechnou pokynů trenérů nebo jimi pověřených zástupců.
Trenéři rozhodují o zařazení člena v rámci tréninkových skupin.
Členové nebo jejich zástupci mají odpovědnost včas informovat trenéry:
a) O nepřítomnosti na tréninku. V případě neomluvené nepřítomnosti dítěte na tréninku,
nepřebírá klub za dítě odpovědnost.
b) O změnách zdravotního stavu, které by mohly vést k omezení či obtížím
při činnosti člena v oddíle.

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla a obsahu rozumím.
To stvrzují svým vlastnoručním podpisem.

V _________________________, dne______________________
Podpis člena / zákonného zástupce:

____________________________________________

Klub Bruslení

Říčany

z.s. Adresa:

Merkur Ice Arena –

Škroupova

2625,

Bankovní spojení:

Říčany

u Prahy Telefon: Jana Zychová – managerka klubu +420 737 684 688 E-mail:

8275211882/5500 Raiffeisenbank a.s., I

ČO:

08275211

info@iceskate.cz

