PRAVIDLÁ ÚČASTI NA TRÉNINGOVEJ ČINNOSTI
REGISTRÁCIA
1.

Každý športovec, ktorý má záujem cvičiť v športovom klube Gymnastika a fitness Žilina, musí najskôr
vykonať registráciu.

2.

Registrácia sa vykonáva na základe prihlášky, ktorá sa vypisuje online na webstránke združenia
www.gafzilina.sk, sekcia: PRIHLASOVANIE, pre príslušnú kategóriu.

3.

Registrácia prebieha každý rok a platí na obdobie príslušného kalendárneho roka do 31.12., ak nie
je uvedené inak. Preto, ak máte záujem cvičiť aj ďalší kalendárny rok, je potrebné sa registrovať
nanovo.

4.

Údaje, ktoré sú povinnými poľami v prihláške, vyžadujeme na základe zákona o športe. K ich evidencii
nie je potrebný súhlas dotknutej osoby, pretože evidenciu týchto údajov od nás požaduje priamo
zákon o športe.

5.

Práva a povinnosti osôb registrovaných za naše združenie sú podrobne uvedené v stanovách
občianskeho združenia zverejnených na webe združenia.

PLATBY
6.

Základnou povinnosťou registrovaných športovcov je pravidelne uhrádzať príspevky na športovú
činnosť, prípadne ďalšie príspevky vo výške stanovenej členskou schôdzou v súlade so stanovami.

7.

Príspevky na náklady športovej činnosti sa platia vopred. V prípade, ak nebude príspevok uhradený
pred nástupom na tréning za príslušné obdobie, športovec nemôže začať s tréningovou činnosťou,
a aj v prípade, ak sa na tréning dostaví, nebude môcť byť zaradený do tréningového procesu až do
úplného zaplatenia príslušného príspevku.

8.

Výška príspevku sa stanovuje na obdobie polroka, kvartálne alebo mesačne.

9.

Zaplatením príspevku na športovú činnosť si v združení rezervujete miesto. V prípade Vašej neúčasti
na tréningoch sa príspevok nevracia.

10. Akékoľvek zmeny v platbách, osobitné podmienky tréningovej činnosti, zápočty alebo iné finančné či
organizačné záležitosti je nutné riešiť so štatutárnymi zástupcami združenia, nie s trénermi.
ĎALŠIE DÔLEŽITÉ POKYNY
11. V telocvični sa športovci riadia pokynmi príslušného trénera, cvičia výlučne pod jeho dohľadom a
vedením, musia dodržiavať pravidlá bezpečnosti, byť disciplinovaní a správať sa ohľaduplne
k ostatným športovcom i k spoločnému náradiu a športovým pomôckam.
12. Dbáme o bezpečnosť našich športovcov a kvalitu športových výkonov, preto s deťmi pracujeme
systematicky a k náročnejším prvkom ich pripustíme až po splnení základných fyzických predpokladov
a zvládnutí správnej techniky.
13. Registráciou za naše združenie vyjadrujete Váš súhlas so stanovami a potvrdzujete, že súhlasíte s jeho
cieľmi a poslaním. V prípade, ak nesúhlasíte s našimi podmienkami, máte právo sa športovej činnosti
nezúčastňovať.
14. Bližšie informácie k ochrane osobných údajov nájdete v sekcii GDPR na našej webstránke.

15. Pre informácie o aktuálnom dianí prosím sledujte naše oznamy zverejňované na facebooku
Gymnastika a fitness Žilina, ktoré sú viditeľné aj cez náš web !

