Taekwon-Do ITF Pardubice, z. s.
Severní 739, 53351 Pardubice
IČ: 65668065

www.pardubice.taekwondo.cz, E-mail: pardubice@taekwondo.cz
Podmínky členství v Taekwon-Do ITF Pardubice, z. s. (dále jen spolek):
1.

Členem spolku se stávám na základě svého svobodného rozhodnutí a tím také přijímám tyto podmínky členství. Jsem si současně vědom(-a), že porušením
podmínek členství může vést k disciplinárnímu řízení a následně i ke zrušení členství ve spolku. Za nezletilé členy spolku o jejich členství rozhodují zákonní
zástupci.

2.

Zavazuji se, že budu dodržovat obecně platné morální zásady a zásady taekwondo (zdvořilost, čestnost, vytrvalost, sebeovládání a nezdolný duch). Budu
respektovat osoby starší, služebně starší a vyšší technické stupně a budu se chovat tak, abych vzorně reprezentoval Taekwon-Do ITF. Se získanými znalostmi
a dovednostmi budu v životě nakládat tak, jak je nezbytně nutné, a to v souladu s platnými zákony a právními předpisy České republiky.

3.

Jsem si vědom(-a) toho, že je mou povinností sdělit svému trenérovi zdravotní komplikace, které mám anebo které nastanou během mého působení ve
spolku. Stejně tak jsem (jakožto závodník) povinen seznámit se s antidopingovou směrnicí Českého svazu Taekwon-do ITF a dodržovat ji (směrnice na
www.taekwondo.cz, číslo směrnice 14). Užívám-li léky v rozporu s touto směrnicí, oznámím toto svému trenérovi. Beru také na vědomí doporučení
podstupovat pravidelné lékařské prohlídky u sportovního nebo praktického lékaře.

4.

K cvičebním prostorům i k dalšímu vybavení, které budu mít k dispozici se chovám tak, abych ho úmyslně neničil(-a). Pokud způsobím škodu, tak ihned
informuji trenéra. V tělocvičně nekonzumuji stravu, piji se svolením trenéra. Během tréninku neruším ostatní při cvičení např. mluvením, nemám-li k tomu
opodstatněný důvod. Neopouštím tělocvičnu bez vědomí trenéra.

5.

Navštěvovat tréninky budu pravidelně a jsem si vědom(-a), že nebudu-li mít dostatečnou docházku, snižuji tak svou šanci k vykonání zkoušky na vyšší
technický stupeň. Jsem si vědom(-a) toho, že mohu využít možnosti navštěvovat všechny tréninky ve všech lokalitách, kde spolek působí, stejně tak jako
mám možnost účastnit se: soutěží (MČR, Czech open, STM, regionálních,…), exhibic, soustředění, seminářů (mezinárodních, národních, regionálních,…) a
další.

6.

Cvičit na tréninku budu v čistém kompletním oděvu pro taekwondo (doboku), noví členové mají tepláky nebo kraťasy a ideálně bílé tričko. Při kupování
doboku se domluvit s trenérem, protože existují různé varianty. U nás lze objednat Dobok STANDART s páskem 700,- nebo dle nabídky na www.ataxon.cz
(info o velikosti, materiál, …), ale objednávka se slevou možná pouze přes trenéra.

7.

Možnost využívat slevy na nákup vybavení pro taekwondo: www.ataxon.cz, www.hayashi.cz, www.budostore.cz. Bližší informace u trenéra.

8.

Beru na vědomí, že členové spolku jsou pojištěni rámcovou pojistnou smlouvou České Unie Sportu pro úrazy způsobené při organizované tělovýchovné
činnosti a nárok je možné uplatnit pouze s platným členstvím v Českém svazu Taekwon-do ITF (svaz). V případě zájmu je možné uplatnit plnění z vlastního
pojištění.

9.

Své členství ve svazu včetně plateb (zkoušky a roční členství) si kontroluji na portále https://portal.taekwondo.cz/. Ceny zkoušek jsou uvedeny ve směrnici
svazu (směrnice na www.taekwondo.cz, číslo směrnice 2). V případě nedostatků informuji trenéra a požádám o nápravu.

10.

Jsem si vědom(-a), že v souvislosti s činností ve spolku, kterých se účastním, může být pořizován audiovizuální záznam (video záznam, fotografie) pro účely
propagace spolku, svazu nebo taekwonda.

11.

Zavazuji se platit příspěvky ve stanovené výši. Platby se provádí dle tabulky.
Roční předplatné (včetně ročního příspěvku Českému svazu Taekwon-Do ITF)

3300,- Kč

Půlroční předplatné 5. měsíců září – leden a únor – červen (včetně příspěvku Českému svazu Taekwon-Do ITF)

1750,- Kč

Rodiče cvičící s dětmi (roční)

500,- Kč

Platby je možné realizovat převodem na účet spolku. Platby se platí nejpozději do 16. dne v měsíci (roční – září, půlroční – září a únor). V případě
nezaplacení nebude umožněno účastnit se výuky.
Číslo účtu: 2800281591/2010 (Fio banka, a.s.),
Zpráva pro příjemce: příjmení člena+ místo cvičení příspěvky, soustředění, zkoušky, dobok, … (např.: Kolář Pardubice příspěvky roční)
VS: (variabilní symbol): datum narození RRMMDD (rok, měsíc, den) např.: 1. 11. 2002 = 021101
Pouze v případě včasné a okamžité omluvy (nejpozději sedmého dne v daném měsíci) a neúčasti daný měsíc na žádném z tréninků můžete být omluveni i
z placení pro tento měsíc. Pokud využíváte roční nebo půlroční předplatné, tak doporučujeme odečíst výši příspěvků za omluvené období od nejbližší možné
platby (zkoušky, soustředění, nákup materiálu, atd). Výjimečně můžeme peníze vrátit zpět na účet, vždy však nejdříve po uplynutí omluvené doby.
Akceptovány jsou pouze omluvy z vážných důvodů (vážné zdravotní důvody, studijní a pracovní pobyty v cizině, …).
12.

Přihlášení do spolku je vyplněním online přihlášky na www.pardubice.taekwondo.cz. Všechny požadované údaje je proto nutno zadat správně. Za
osoby mladší 18 let přihlášení provádí zákonný zástupce.
Pokud potřebujete něco vysvětlit nebo se na něco zeptat, tak se nebojte využít kontakt nebo se zeptat přímo na tréninku.
Kontakt:
Lanškroun
Patrik Kozel, 3. trenérská třída, 603 915 221
pardubice@taekwondo.cz

