Organizační řád kurzu dětského aerobiku
1. Práva a povinnosti trenéra kurzu
Trenér kurzu je z Aerobic Clubu Sportýna, z.s. a zavazuje se:
-

trénovat člena klubu
doplňovat své vzdělání pro zvyšování kvalifikace a kvalitu služeb
připravovat choreografii pro vystoupení člena klubu
vybírat hudbu pro vystoupení člena klubu
zajistit přípravu na soutěže typu master class
informovat člena klubu o změnách, novinkách, atd.
výše uvedené závazky se promíjejí pouze v případě nečekaných událostí (zdravotní
důvody, úmrtí v rodině, ...)
dále má trenér právo nepřijmout na trénink dítě, které je aktuálně nebezpečné pro ostatní
děti nějakou nakažlivou nemocí, popř. parazitem nebo se trenérce nelíbí zdravotní stav
dítěte (např.: kulhá, je příliš unavené, …)

2.Práva a povinnosti členů kurzu dětského aerobiku
Členem kurzu se stává každý zájemce, který odevzdá tištěnou přihlášku a uhradí příslušný
členský poplatek.
Povinnosti člena kurzu:
- účastnit se tréninku
- omlouvat svou nepřítomnost na trénincích
- uhradit platbu členských příspěvků na II. pololetí do data, zaslaného na email
- oznamovat změny zdravotního stavu, které mají vliv na způsob a dobu trénování
- zachovávat mlčenlivost o tréninkových metodách a šířit dobré jméno trenéra a klubu
- a další povinnosti vyplývající z organizačního řádu a stanov spolku
Práva člena kurzu:
- ukončit své členství v klubu a to písemným (na email: vendula@sportyna.cz) vysvětlením.
V případě porušení podmínek výše uvedených si vyhrazujeme právo vyloučit člena z kurzu
bez nároku na vrácení peněz.

3. Pravidla pro kurz komerčního aerobiku pro děti
3.1.
Tréninky probíhají v RS Gym v Hostivicích dle předem stanoveného harmonogramu, které
oznámí spolek na svých webových stránkách. Děti jsou připraveny před tělocvičnou, odtud si
je trenérka v čase začátku tréninku odvádí do tělocvičny a po skončení lekce je opět přivede.
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Po skončení lekce končí trenérce zodpovědnost za děti. Zodpovědnost za děti má trenérka
pouze v době lekce, na kterou je Vaše dítě přihlášeno. Rodičům je vstup na lekce zakázán.
3.2.
Začátek a konec kurzů oznámí spolek na svých webových stránkách. Lekce neprobíhají
v době státních svátků, školních prázdnin, voleb. Současně si vyhrazujeme nárok na zrušení 2
lekcí během pololetí z důvodu nečekaných událostí (nemoc lektorek, vyšší moc).
3.3.
S sebou si děti nosí: pití (doporučujeme neperlivé) v lahvi, která je označená tak, aby dítě
vědělo, která je jeho; papírové kapesníky; na lekce věkové kategorie 4-7 let navíc notýsek
A6! Spolek neručí za cenné věci, které si s sebou dítě přinese.
Oblečení a obuv: tričko nebo tílko; legíny nebo kraťasy (tak aby bylo možno sledovat
propnutá kolena), takže ne příliš volné a plandavé a určitě ne sukně; čisté tenisky s podrážkou
vhodnou do tělocvičny, ne tzv. jarmilky nebo gymnastické cvičky!
Děvčata nosí na trénink vlasy vyčesané do culíku, či jinak sepnuté tak, aby jim nevadily při
cvičení a na začátek lekce přijdou vyčůrané.
3.4.
V případě předpokládané absence se dítě omluví samo na předešlém tréninku, v případě
nemoci pošle rodič SMS nebo email trenérce. Doporučujeme pravidelnou docházku. Pokud se
Vaše dítě 3x za sebou nezúčastní tréninku bez omluvy, vyhrazujeme si nárok jej z lekcí
vyloučit bez nároku na vrácení peněz.
Rodiče jsou o všem – zrušení tréninku, soutěže, plánované akce – informováni na stránkách
www.sportyna.cz nebo na email, proto je prosím pravidelně kontrolujte.
3.5.
Platba členských příspěvků se provádí převodem na účet uvedený na webových stránkách
spolku, kdy do zprávy pro příjemce uveďte jméno dcery+dětský kurz Hostivice.
Poměrná část členských příspěvků se vrací pouze v případě úrazu nebo nemoci (při 2 a více
zameškaných lekcích) při předložení lékařské zprávy, formou slevy z další platby. O této
skutečnosti je potřeba informovat trenéra kurzu, který poměrnou částku vypočítá a slevu
z kurzovného zařídí. Dovolená či škola v přírodě není důvodem neplacení, či navrácení
členských příspěvků.

3.6.
Návštěvy na probíhajících trénincích nejsou povoleny z důvodu rozptylování vlastního dítěte i
těch ostatních. I když si to neuvědomujete, tak menším dětem stačí sebemenší podněty, které
je hned zaujmou a pak se nesoustředí na trénink. V případě, že potřebujete mluvit s trenérkou,
učiňte tak po skončení hodiny nebo před jejím začátkem. V průběhu roku uspořádáme
otevřené hodiny, kde se můžete podívat, jak tréninky probíhají.
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