DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO ČLENY ODDÍLU ZÁVODNÍHO AEROBIKU Aerobik
Studia Orel Dobříš (dále jen ASOD) 2021/2022
• hlavní trenér: Klára Jandová, tel.: 603 904 952, e-mail: info@aerobikdobris.cz
• trenéři: Kamila Paulová (721 681 030), Kristýna Bílková (775 944 798), Karolína Dušková
(735 290 343), Bára Pechmannová (731 770 096), Aneta Svobodová (739 746 462), Markéta
Vodenková (mateřská dovolená)
• Účast na každém tréninku je povinná. Omlouvat dítě je třeba VŽDY dopředu (telefonicky, SMS, email) trenérovi dítěte. Dítě do 15 let omlouvá zásadně rodič. Neomluvené tréninky budou zapsány
do docházky a rodičům na vyžádání předloženy. O případných problémech by bylo dobré
informovat trenéra dítěte (zdravotní, školní, psychické, …).
• Na trénink bude dítě připraveno min. 10 min. před začátkem tréninku. Pozdní příchody na trénink
nebudou tolerovány. Zvyšuje se tak i riziko zranění dítěte v důsledku nedostatečného rozcvičení.
• Platbu kurzovného na pololetí lze rozdělit na dvě části. První část je splatná hotově na recepci
ASOD nejpozději do 15.9.2021, druhá část je splatná do 15.11.2021. Druhé pololetí je splatné do
31.1.2022 (případně 2. část do 15.3.2022). Děti, které nebudou mít zaplacenou příslušnou část
kurzovného, se nebudou moci tréninku účastnit. Platbu je možné poukázat i na bankovní
účet. Platební údaje budou vydány na požádání na recepci ASOD.
• Během roku je nutné mimo kurzovné počítat s dalšími případnými náklady (např.: závodní obuv,
závodní dres, oddílová souprava, doprava na závody + startovné 150,-200,-/1 závod, soustředění,
aj.) Snažíme se alespoň část těchto nákladů hradit z oddílových prostředků, které jsou závislé na
přidělených dotacích.
• Účast na všech plánovaných závodech v sezónně 2021/2022 je povinná. Omluva je možná pouze v
případě zdravotních problémů (doložena lékařským potvrzením). V jiném případě, mohou být
zákonným zástupcům účtovány již vynaložené náklady na závod (startovné, aj.). Termíny závodů
jsou známé s dostatečným předstihem a domlouvá je vždy trenér týmu s rodiči prostřednictvím
elektronické komunikace nebo osobní schůzky.
• Složení závodního týmu na závodní sezónu i konkrétní soutěž je plně v kompetenci trenéra, který
se rozhoduje dle aktuální připravenosti závodníků a optimálního složení týmu.
• Startovné na daný závod se hradí dle podmínek organizátora závodu (u většiny závodů je to 14dní měsíc předem). Záloha na startovné (500-1000,-Kč) je vybírána nejpozději měsíc před prvním
závodem sezóny. Nejpozději měsíc po posledním závodu je rodičům předloženo vyúčtování. Výše
vybírané zálohy se odvíjí od naplánovaných závodů jednotlivých týmů.
• Doprava na závody je většinou individuální. Rodiče spolupracují a na dopravě se vzájemně
domlouvají.
• Všichni členové oddílu ASOD mají základní úrazovou pojistku v rámci členství v zastřešující
organizaci Orel zajištěnou. Doporučení – dle všeobecných pojistných podmínek pojišťoven nemůže
klub uzavřít takové pojištění ve prospěch dítěte jako např. školy. Bylo nám sděleno, že úrazové
pojištění dětí pro cvičení a trénování v rámci sportovních/závodních oddílů spadá do kompetence
rodičů a je pouze jejich rozhodnutím, zda dítěti úrazovou pojistku sjednají či nikoli.
• O letních prázdninách se koná soustředění závodního oddílu většinou v 2. polovině měsíce srpna –
pro všechny členy je povinné (v tomto termínu prosím neplánujte jiné aktivity pro děti).

