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Podmínky členství v Taekwon-Do ITF Sonkal Praha:
1.

Členem oddílu 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 v oddílu. Za nezletilé členy oddílu 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.
3. Jsem si vědom(-a) toho, že je mou povinností sdělit svému trenérovi zdravotní komplikace, které mám
anebo které nastanou během mého působení v oddílu. Stejně tak jsem (jakožto závodník) povinen
seznámit se s antidopingovou směrnicí Českého svazu Taekwondo 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. 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.
5. K tělocvičně a jejímu vybavení se chovám tak, abych úmyslně neničil(-a) vybavení a zařízení, které se v ní
nachází. V tělocvičně nekonzumuji stravu, piji se svolením trenéra. V prostorách tělocvičny není
dovoleno kouřit. Během tréninku neruším ostatní při cvičení např. mluvením, nemám-li k tomu
opodstatněný důvod. Neopouštím tělocvičnu bez vědomí trenéra.
6. Navštěvuji-li tréninky v objektu, který vlastní třetí strana (např. školní tělocvičny) jsem povinen(-a) se
řídit instrukcemi vedoucích pracovníků těchto subjektů a dodržovat provozní řád objektu.
7. 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.
8. Cvičit na tréninku budu v čistém kompletním oděvu pro taekwondo (doboku), noví členové mají na
přechodnou dobu výjimku.
9. Jsem si vědom(-a) toho, že mohu využívat vybavení, kterým oddíl disponuje, a ke kterému se budu
chovat ohleduplně a nebudu jej úmyslně ničit. Současně jsem si vědom(-a) toho, že mohu využít
možnosti navštěvovat všechny tréninky ve všech lokalitách, kde oddíl působí, stejně tak jako mám
možnost účastnit se reprezentativních akcí našeho oddílu (soutěže, exhibice, soustředění, semináře a
další).
10. Beru na vědomí, že členové oddílu 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. V případě zájmu je možné uplatnit plnění z vlastního
pojištění.
11. Zavazuji se platit oddílové příspěvky ve stanovené výši za dané období. První platební období je září –
leden, druhé únor až červen. Termíny pro zaplacení oddílových příspěvků v daných obdobích jsou
stanoveny na 30. září a 15. února. Zaplatím-li do uvedených termínu v příslušném období, je částka za
platbu snížena o stanovenou výši. Platby je možné realizovat v hotovosti na trénincích nebo převodem
na oddílový účet. Aktuální výše oddílového příspěvku je 1900,- Kč za období, při včasné platbě do výše
uvedených termínů je cena 1700,- Kč. Oddílové příspěvky je možné uhradit ve formě ročního
předplatného a to ve výši 3200 Kč v termínu do 30. září. V ceně je již zahrnut poplatek za roční známku
svazu.
12. Jsem si vědom(-a), že v rámci tréninků, exhibic, soustředění, soutěží a dalších činností, kterých se oddíl
účastní může být pořizován audiovizuální záznam (video záznam, fotografie) pro účely propagace oddílu,
svazu nebo taekwonda.

Tyto podmínky jsou platné od 1.7.2017
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