ZÁKLADNÍ PRAVIDLA
pro tréninky a závodní činnost
oddílu rádiového orientačního běhu TJ ROB Turnov
1. Příspěvky
Příspěvky pro kalendářní rok 2017 jsou ve výši 500 Kč, jsou splatné v hotovosti do konce
března hospodáři oddílu TJ ROB Turnov.
2. Příspěvek na kalendářní rok zahrnuje:
 účast na trénincích 1 krát týdně, v zimním období listopad – březen tělocvična Daliměřice
v délce 60 minut, v letním období duben – červen a září – říjen venkovní tréninky v délce
90 minut,
 zapůjčení kompletní techniky pro rádiový orientační běh,
 startovné na závodech druhého a třetího stupně,
 dopravné na závody druhého a třetího stupně dle stanov oddílu.
3. Způsob přihlášky
 Kompletně vyplněnou přihlášku a podepsanou zákonným zástupcem je možné předat
trenérovi na jednom z tréninků. Podpisem přihlášky se stvrzuje souhlas s použitím
poskytnutých osobních údajů v souladu se zákonem č. 101 / 2000 Sb. o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů a se zpracováním těchto údajů, včetně fotografií
pořízených v rámci tréninkové a závodní činnosti, pro účely poskytování služeb v oblasti
sportu a tělovýchovy. Podepsáním přihlášky se též stvrzuje zdravotní způsobilost dítěte
ke sportu ve smyslu znění vyhlášky MZ 391 / 2013 Sb.
4. Účast na tréninku
 Podepsáním přihlášky rodič (zákonný zástupce) stvrzuje, že přihlášené dítě poučil
o bezpečném chování v době konání tréninku, o bezpečnosti při příchodu a odchodu domů,
a bere na vědomí odpovědnost za škody úmyslně způsobené dítětem v době konání
tréninku. V případě opakovaných kázeňských přestupků, o nichž bude rodič (zákonný
zástupce) případně informován, bude rodič (zákonný zástupce) akceptovat vyřazení dítěte,
a to bez nároku na vrácení příspěvku. Stejně tak při dobrovolném ukončení docházky na
tréninky se příspěvky nevrací.
 Podepsáním přihlášky rodič (zákonný zástupce) stvrzuje, že dohlédne na to, aby dítě
docházelo na tréninky pravidelně a v případě nepřítomnosti dítě omluví předem trenérovi
mailem.
 Po skončení tréninku dítě odchází z tréninku způsobem, který je uveden v přihlášce.
V případě změny způsobu odchodu je nutné o tomto písemně (mailem) informovat trenéry.
5. Odpovědnost
 Všichni aktivní i pasivní účastníci tréninků jsou povinni se řídit provozními řády platnými
pro vnitřní prostory, ve kterých se konají zimní tréninky, a to včetně přiléhajícího zázemí.
Chování účastníků při trénincích ve venkovních prostorách je řízeno platnými pravidly ROB,
které jsou k dispozici na stránkách oddílu TJ Turnov rádiového orientačního běhu a na
oficiálních webových stránkách Asociace rádiového orientačního běhu www.ardf.cz.





Všichni aktivní i pasivní účastníci tréninku jsou povinni řídit se pokyny trenéra a řídit se
platnými pravidly pro rádiový orientační běh viz bod výše.
Trenér přebírá odpovědnost za dítě pouze po dobu trvání tréninku, jinak nese odpovědnost
za dítě jeho zákonný zástupce nebo doprovod, určený v přihlášce.
Tréninku se může zúčastnit pouze dítě bez akutních zdravotních problémů. V opačném
případě má trenér právo účast aktuálně zdravotně nezpůsobilého dítěte v zájmu ostatních
účastníků tréninků zrušit.

6. Další ujednání
 Účast na dalších akcích mimo pravidelné tréninky se řídí vlastními pokyny pro danou akci.

