INFORMACE PRO TRÉNINKOVÝ ROK 2016/2017
Web:

www.gymcentrum.cz
informace:
info@gymcentrum.cz
Pravidelnou pozornost věnujte nástěnkám v GymCentru a našemu novému a vždy aktuálnímu webu. Najdete zde termíny
schůzek trenérů s rodiči, mikulášské besídky, soustředění, informace k závodům i výsledky, fotky … .

Základní kontakty
Hlavní trenér oddílu dívek: PaedDr. Gustav Bago, PhD., mobil 420 724 379 527
Ostatní trenérky: Jana Porkristlová, Irena Polívková, Jitka Pučejdlová, Petra Fišerová, Sandra Koňariková, Vladimíra
Bagová, Petra Vandělíková, Michaela Kubešová, Martina Kubešová, Karolína Imbrová a další
Hlavní trenér oddílu chlapců: Mgr. Lukáš Erhart, mobil 420 608 510 265
Ostatní trenéři: Pavel Tomaschko, Gustav Stráský, Lukáš Filler, Jana Porkristlová, Petr Kabourek a další.

Výše a způsob placení oddílových příspěvků

 Výše základních měsíčních oddílových příspěvků pro školní a tréninkový rok 2016/17 činí 500,-Kč.
 Pro členy výkonnostních oddílů, trénujících více než 6 hodin týdně je výše měsíčních příspěvků 600,-Kč.
 Sourozenci platí každý částku o 100,-Kč nižší než je základní výše příspěvků (většinou tedy 400,-Kč).
Oddílové příspěvky je možné platit pouze bezhotovostně – převodem na účet. Číslo bankovního účtu Merkur z. s.
vedeného u ČSOB Č. Budějovice je 211920069/0300. Při platbě je potřeba uvádět rodné číslo dítěte (možno i bez koncového
čtyřčíslí) a jméno dítěte. Platbu je možné uskutečnit ve dvou splátkách (1. a 2. pololetí). Příspěvky je třeba uhradit nejpozději
do poloviny pololetí (15. listopadu, 15. dubna).

Důležité pro tento rok
Každý člen má oddílovou průkazku z důvodu evidence periodických lékařských prohlídek a příspěvků.
Za podmínek šetrného zacházení a udržování pořádku doporučujeme používat během tréninků šatní skříňky s možností
zamykání osobních věcí. Nutno používat vlastní visací zámek, náhradní klíč předat trenérovi. Není vhodné, aby děti nosily s sebou
na trénink cenné věci a nechávaly je v šatnách. Cenné předměty, elektroniku, mobilní telefony, klíče, velké částky peněz apod. mohou
děti uschovat prostřednictvím trenéra na bezpečné místo nebo do trezoru.
Opětovně žádáme rodiče, aby v době tréninků nevstupovali do tělocvičny, pro sledování tréninku mohou využívat galerii
přístupnou samostatným zadním vchodem.

Podmínky oddílového členství
Členové Merkur z. s. (děti) a jejich rodiče jsou povinni:
a)
Vyplnit přihlášku do oddílu a poskytnout základní údaje nutné pro registraci ve Svazu rekreačního sportu, resp.
České gymnastické federace a pro potřeby sjednání úrazového pojištění.
b)
Dodržovat provozní řád tělocvičny - GymCentra.
c)
Platit pravidelně a včas členské a oddílové příspěvky.
d)
Řídit se pokyny všech trenérů.
e)
Reprezentovat dle svých nejlepších možností spolek na závodech.
Merkur z. s. svým členům poskytuje:
a)
Umožňuje využívat prostory specializované tělocvičny a trénovat pod odborným vedením.
b)
Zprostředkovává účast na soutěžích ve sportovní gymnastice včetně placení startovného.
c)
Osvobozuje členy oddílu od placení startovného na akcích pořádaných spolkem Merkur.
d)
Členové spolku mohou zdarma nebo za zvýhodněných podmínek využívat saunu v prostorách GymCentra.
e)
Zahrne členy do hromadného pojištění* spolku.
Nesouhlas se zveřejňováním fotek svých dětí musí rodič uvést v přihlášce nebo dodatečně písemnou formou na adresu výkonného
výboru Merkur z. s..
*Všichni členové spolku jsou pojištěni proti úrazu formou hromadného pojištění ČUS u pojišťovny VZP. Úraz je nutno hlásit
ihned. Při posuzování je důležité, zda k úrazu nedošlo v souvislosti s porušením provozního řádu či pokynů trenéra.

