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PRAVIDLA PRO ČLENSTVÍ V KLUBU 

 
Souhlasím s členstvím v klubu TSK Dynamik, z.s. a s následujícími podmínkami. Současně se zavazuji, že budu 
dodržovat Stanovy klubu TSK Dynamik, z.s. Svůj souhlas vyjadřuji podpisem přihlášky níže (u osob mladších 18ti 
let podpis zákonného zástupce). 
 

TRENÉŘI TSK Dynamik Lysá nad Labem, z.s. se zavazují: trénovat člena klubu / závodníka; doplňovat své vzdělání 
pro zvyšování kvalifikace a kvalitu služeb; připravovat choreografii pro vystoupení člena klubu / závodníka; vybírat 
hudbu pro vystoupení člena klubu / závodníka; zajistit tzv. soustředění členů klubu; zajistit přípravu na soutěže, 
informovat člena klubu / závodníka o změnách Stanov a pravidel TSK Dynamik, z.s., výše uvedené závazky se 
promíjejí pouze v případě nečekaných události (zdravotní důvody, úmrtí v rodině). 

POVINNOSTI ČLENA KLUBU/ZÁVODNÍKA: účastnit se tréninků; omlouvat svou nepřítomnost na trénincích; platit 
stanovenou sazbu za tréninky členské příspěvky vždy ve stanoveném termínu; platit roční příspěvek na střih 
závodní hudby vždy ve stanoveném termínu; odevzdat podepsanou přihlášku na aktuální školní rok; oznamovat 
změny zdravotního stavu, které mají vliv na způsob a dobu trénování; účastnit se soustředění; účastnit se závodů, 
na které ho s jeho souhlasem, v případě nezletilosti se souhlasem zákonného zástupce, přihlásí trenér; v případě 
obsazení do závodní sestavy (týmové) dokončit celou závodní sezónu; zachovávat mlčenlivost o tréninkových 
metodách a šířit dobré jméno trenéra a další povinnosti vyplývající ze stanov TSK Dynamik, z.s. 

PRÁVA ČLENA KLUBU / ZÁVODNÍKA: hostovat v jiném klubu, avšak pouze s písemným souhlasem trenéra; 
hostování je možné pouze za finanční náhradu, kterou je trenérovi povinen uhradit závodník, nebo klub, ve 
kterém bude hostovat, a to ve výši 500,- Kč za jeden (i necelý) měsíc hostování v jiném klubu, to neplatí v případě, 
že závodník bude vyslán trenérem do jiného klubu z organizačních důvodů (např. spojení s dalšími závodníky při 
soutěži družstev apod.). Po skončení hostování je závodník povinen se vrátit do klubu trenéra, přestoupit do 
jiného klubu podle platného Registračního řádu Českého svazu aerobiku, fitness a tance FISAF, cz. V případě 
přestupu je člen klubu povinen uhradit trenérovi výchovné ve výši stanovené tabulkou výchovného podle 
platného Přestupního řádku Českého svazu aerobiku, fitness a tance FISAF.cz. Ukončit své členství v klubu 
z důvodu přestupu nebo ukončení kariéry, avšak pouze po ukončení závodní sezóny, ve které je člen obsazen do 
sestavy, žádost o ukončení členství je třeba podat výkonnému výboru TSK Dynamik, z.s. písemně. Pokud člen 
ukončí své členství nečekaně, náhle, na úkor ostatních členů týmové sestavy, je třeba zaplatit týmu pokutu ve výši 
5.000 CZK (toto neplatí v případě nečekaných události typu zdravotní důvody, úmrtí v rodině) a další práva 
vyplývající z TSK Dynamik, z.s.. 

Tyto podmínky byly vytvořeny především k ochraně členů závodních týmů. V případě porušení podmínek výše 
uvedených nebo stanov TSK Dynamik, z.s., si členská schůze vyhrazuje právo vyloučit člena z klubu, nebo sestavy, 
bez nároku na vrácení jakýchkoli peněz. 
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PRAVIDLA PRO TRÉNINKY ZÁVODNÍKŮ 

1. Tréninky probíhají v tělocvičně TSK Lysá (Litol), RC Parníček Lysá, Přerov nad Labem tělocvična ZŠ a MŠ, 
RC Milovice a to od pondělí do pátka. Přesné určení, v kolik a v jaký den se uskuteční tréninky dětí, bude 
upřesněno na webu klubu. Děti musí být připraveny v šatně před začátkem hodiny. Dokud jim trenér 
nepovolí, nesmí vstoupit do tělocvičny. Po skončení lekce a odvedení dětí do šatny, končí trenérce 
zodpovědnost za děti. Zodpovědnost za děti má trenérka pouze v době tréninku, na který je dítě 
přihlášeno.  

2. Tréninky ve škol. roce 2022/2023 začínají dle pokynů na stránkách spolku. Tréninky neprobíhají v době 
 státních svátků a školních prázdnin. Současně si vyhrazujeme nárok na zrušení 1 tréninku během 
 pololetí z důvodu nečekaných událostí (nemoc lektorek apod.). 

3. Děti s sebou nosí dostatečné množství pití. TSK Dynamik, z.s. neručí za cenné věci, které si dítě přinese. 
 Současně upozorňujeme, že z organizačních důvodů není možné zamykat šatny v době lekcí, proto v ní 
 nenechávejte žádné cennosti. 

4. Oblečení a obuv: tričko, nebo tílko, legíny, nebo kraťasy (dle domluvy s trenérem), čisté tenisky 
 s podrážkou vhodnou do tělocvičny, ne tzv. jarmilky, nebo gymnastické cvičky. Současně 
 nedoporučujeme trénovat v závodní obuvi. 

5. Děvčata nosí na trénink vlasy vyčesané do culíku či jinak sepnuté, tak, aby jim nevadily při cvičení. 

6. V případě předpokládané absence se dítě omluví samo na předešlém tréninku nebo ho omluví rodič. 
 V případě nemoci pošle rodič SMS nebo e-mail trenérce. Apelujeme na pravidelnou docházku. Pokud 
 se Vaše dítě 3x za sebou nezúčastní tréninku bez omluvy, vyhrazujeme si nárok jej z tréninků závodníků 
 vyloučit bez nároku na vrácení peněz. 

7. Rodiče jsou informováni o všem (zrušení tréninku, soutěže, plánované akce) také prostřednictvím 
webových stránek klubu www.tskdynamik.com a Fb stránky https://www.facebook.com/aerobik.cz, 
proto je prosím pravidelně kontrolujte. 

8. Platba pro tréninky a členské příspěvky se provádí převodem na klubový účet. Výše platby za období I. 
 II. je vždy uvedena na stránkách klubu www.tskdynamik.com včetně doby splatnosti. Jako variabilní 
 symbol uveďte RČ dítěte a do zprávy pro příjemce jméno dítěte a co hradíte (dres, obuv, startovné 
 apod.). Platba se vrací pouze v případě úrazu nebo nemoci delší než 1 měsíc při předložení lékařské 
 zprávy formou slevy z další plateb. Dovolená, či škola v přírodě není důvodem pro snížení platby. 

9. Děti trénující soutěžní aerobik musí dodržovat povinnosti vyplývající s Přihlášky člena / ZÁVODNÍKA 
 klubu TSK Dynamik, z.s.. 

10. Rodiče, nebo zákonný zástupce, souhlasí se zařazením dítěte do závodních sestav pro sezonu 2022/2023, 
včetně zakoupení dresu. 

11. Rodičům je vstup do tělocvičny během tréninků zakázán. Návštěvy rozptylují a nesoustřední se tak na 
 trénink. V případě, že potřebujete mluvit s trenérkou, učiňte tak po domluvě.  

 

I. 
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Souhlasím, jakožto zákonný zástupce mého dítěte __________________________________________ 
s registrací mého dítěte do TSK Dynamik, z.s. (dále jen „klub“) a rovněž souhlasím a jsem si vědom/a, 
že za účelem registrace budou klubu poskytnuty osobní údaje o mém dítěti.   Osobními údaji jsou 
zejména jméno a příjmení, datum narození, bydliště, případně další údaje nezbytné pro vedení 
evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi. Souhlasím, že klub je oprávněn tyto údaje 
zpracovávat a uchovávat za účelem evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi, a to i po 
skončení členství dítěte v klubu, maximálně však po dobu 10 let od skončení členství dítěte v klubu. 

II. 

Souhlasím s užitím fotografií a video záznamů pořízených na trénincích, soutěžích a akcích klubu, na 
nichž je zachyceno mé dítě. Zároveň tímto prohlašuji, že v případě využití fotografií, či video záznamů 
dle předchozí věty, nebudu požadovat jakoukoliv náhradu majetkové, či nemajetkové újmy, neboť byla 
dokumentace dle tohoto odstavce pořízena s mým souhlasem. Souhlasím, s tím, že pořízené fotografie 
a videa z tréninků, soutěží a akcí klubu mohou být zveřejněny na webu klubu a na sociálních sítích 
(Facebook/Instagram) a v prezentacích promítaných na akcích klubu (vánoční vystoupení, zakončení 
sezóny apod.) za účelem propagace klubu. 

III. 

Souhlasím s tím, že klub je oprávněn tyto údaje poskytnout třetím stranám (např. orgánům veřejné 
správy, pořadatelům sportovních soutěží, pojišťovnám), výhradně však za účelem souvisejícím s 
členstvím v klubu. 

 

Prohlašuji, že jsem si tento text pečlivě přečetl/a, obsahu rozumím a souhlasím s ním. To stvrzuji mým 
vlastnoručním podpisem. 

 

 

V…………………………………………dne……………………………………. 

 

 

………………………………………………………………   
        Podpis zákonného zástupce  
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TSK Dynamik, z.s. 

PŘIHLÁŠKA DO KLUBU 

 
 

 SEKCE/TÝM:  

 
 

 VELIKOST 
OBLEČENÍ: 

 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ  
 

RODNÉ ČÍSLO  
 

ADRESA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ  
 

POJIŠŤOVNA  
 

ZÁKAKONNÝ ZÁSTUPCE – JMÉNO, PŘÍJMENÍ  
 

KONTAKT ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE TEL.                              EMAIL: 
 

 
 
Žádám tímto o přijetí mé   dcery / syna    do spolku TSK Dynamik, z.s. 
 
Prohlašuji tímto, že jsou mi známy stanovy klubu TSK Dynamik , z.s. a že se zavazuji tyto stanovy plnit. 
 
Prohlašuji, že moje  dcera / syn je řádně pojištěná/ý v případě úrazu. 
  
 
 
 
 
V…………………………………………dne……………………………………. 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………  ……………………………………………………………….. 
        Podpis zákonného zástupce                              Předseda TSK Dynamik , z.s. 
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