ČLENSKÁPŘIHLÁŠKA REBELS O.K. pro 2019 / 2020
Čísla kurzu, kam dítě hlásím:
Jméno a příjmení:_____________________________________________________________________________________
Datum narození: _____________________________________________________________________________________
Rodné číslo: ________________________________________________________________________________________
Trvalé bydliště: _____________________________________________________________________________________
Jiné sporty:

____________________________________________________________________________________

Zdravotní stav a číslo ZP: ____________________________________________________________________________
Zdravotní komplikace a užívané léky:
Alergie (léková i neléková):

________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

2 telefonní čísla se jmény kontaktních osob: _______________________________________________________________
Aktuální e-mail (PROSÍM ČITELNĚ):

_______________________________________________________________

O čem dalším by měl trenér vědět: ______________________________________________________________________
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Pravidla:
Kurzovné na I. pololetí bude uhrazeno do 20.9.2019 a na II. pololetí do 10.2.2020 převodem na účet č. 2800576736/2010 (do poznámky jméno
dítěte + kód kurzu). Pokud nebude do tohoto data kurzovné uhrazeno, bude dítě vyloučeno z tréninku. V případě zrušení účasti dítěte na kurzu je
kurzovné nevratné. Absence je možno nahradit s jinými formacemi (se staršími, ev. mladšími kamarády).
Během tréninku je zakázáno používat mobilní telefony a jiná elektronická zařízení. Skokani je nechají v šatně, nebo uloženy v tělocvičně v tašce.
Porušením tohoto pravidla riskují vyloučení z tréninku.
Podmínkou účasti na soutěžích a veřejných vystoupení je mít klubové oblečení (info u trenérky). Závodníci chodí na tréninky pravidelně a
účastní se povinně všech předzávodních tréninků. V případě nedostatečné docházky nebudou děti zařazeny do nominace na závody a nebudou se
účastnit veřejných vystoupení. Finální nominace na závody a vystoupení je v kompetenci trenéra.
Letní týmové soustředění je povinné pro všechny skokany, kteří budou pokračovat i v následujícím školním roce. Soustředění není pro ty, kteří
v následujícím školním roce neplánují setrvání v týmu.
V případě nemoci rodiče informují trenéra. Při infekčním onemocnění děti na trénink nechodí. Nemoc však není omluvou při nedostatečné
docházce.
Děti nesou zodpovědnost za svoje osobní věci, a to především mobily, peněženky, peníze, šperky, aj. Trenéři nezodpovídají za osobní věci dětí.
Rodiče zodpovídají za případné škody, které dítě způsobí v době trvání tréninku, soustředění, závodů či jiných společných akcí. V případě
finančních nákladů na odstranění škody se rodiče zavazují náklady uhradit nebo zajistit opravení poškozeného majetku.
Rodiče pravdivě informují o zdravotním stavu dítěte a bezodkladně oznamují jakékoli závažné onemocnění. Po dohodě s trenérkou se rozhodne,
zda je pro dítě vhodné pokračovat v trénincích a v jakém rozsahu.
Rodiče nezasahují do způsobu a vedení tréninku. Vstup do tělocvičny mají povolen pouze po předchozí dohodě s trenérem.
Tréninky neprobíhají o školních prázdninách Prahy západ a Prahy 1-5. REBELS O.K. Rope Skipping Řevnice, z.s.. si vyhrazuje zrušit 2 tréninky
za školní rok bez udání důvodu - info www.rebelsok.cz.
Tréninky ve školním roce 2019/2020 začínají 9.9.2019 a končí 16.6.2020.
Všichni skokani od 10 let (ročník 2009 a starší) musí trenérce odevzdat sportovní prohlídku (zátěžové EKG, nestačí potvrzení od pediatra).
Prohlídka nesmí být starší než 2 roky. V případě, že trenérka nebude mít u sebe „platnou“ prohlídku sportovního lékaře, může být skokan
vyloučen z tréninku bez jakékoli náhrady. Termín pro odevzdání prohlídky je nejpozději 30.říjen 2019 (bez prohlídky namůže skokan soutěžit na
MČR). Za zajištění sportovní prohlídky zodpovídá skokan, u nezletilých skokanů zákonný zástupce.
Veškeré aktuality budou uváděny na www.rebelsok.cz.

Podpisem níže souhlasím
s členstvím nejen ve spolku REBELS O.K. Rope skipping Řevnice z.s., ale i v OS ČUS Praha-západ a v Czech Jump Rope, z.s. Členské
příspěvky do všech třech výše uvedených organizací jsou součástí pololetních plateb (nejde o platbu navíc),
s pořizováním zvukových a obrazových záznamů a jejich zveřejňováním na sociálních sítích pod jmény Rebels O.K., Šárka Plazzerová, Petr
Plazzer a Olga Kepková ( YouTube, na webových stránkách www.rebelsok.cz, Facebook, Instagram, Twitter apod)-pouze pro propagaci týmu
REBELS O.K., použitím pro potřeby marketingu (zejména propagační materiály a letáky) a použitím pro potřeby prezentace ve výročních
zprávách, žádostech o dotace, atd…,
se zpracováním a zveřejňováním sportovních výsledků a startovních listin,
s použitím zde uvedených osobních údajů, v rozsahu nutném pro činnost spolku REBELS O.K. Rope Skipping Řevnice, z.s..

Prohlašuji, že výše uvedený je v dobrém zdravotním stavu a souhlasím s výše uvedenými pravidly.
S PŘIHLÁŠKOU ODEVZDÁVÁM:
 Kopii kartičky zdravotní pojišťovny – dojde-li během školního roku ke změně zdravotní pojišťovny, dodám neprodleně kopie nové
zdravotní kartičky.
 Souhlas zákonného zástupce nezletilého pacienta ke zdravotnímu ošetření
Datum: ____________________________ Podpis skokana, v případě nezletilosti jeho zákonného zástupce________________________________
Mgr. Olga Kepková – trenérka, předseda spolku, mobil 728 268 947
Rebels O.K. ROPE SKIPPING ŘEVNICE, z.s.

WWW.REBELSOK.CZ

