Závazná přihláška do oddílu Aikido klub Iwama-ryu

Přihlášením potvrzuji, že jsem zdravotně způsobilý/á a nemám žádné vážné zdravotní komplikace, které by mi mohly bránit ve cvičení, v případě
pochybností jsem předem svůj zdravotní stav konzultoval/a s lékařem a tuto skutečnost na vyžádání doložím lékařskou zprávou. Před tréninkem vždy
zvážím svůj momentální zdravotní a psychický stav. Jsem si vědom/a, že praktikování bojového umění je činnost s vyšší pravděpodobností úrazu, a proto
se budu chovat tak, abych svým chováním neohrozil/a zdraví své, ani ostatních osob, účastnících se tréninku. Prohlašuji, že nejsem uživatel/ka
psychotropních a jiných návykových látek, které by mohly ohrozit bezpečný průběh tréninku. Zavazuji se dbát pokynů odpovědného personálu a
dodržování vnitřních směrnic oddílu Aikido klub Iwama-ryu, které jsou součástí této přihlášky. Zavazuji se řádně a v čas platit příspěvky v určené výši.
Jsem si vědom/a, že pokud se nebudu chovat dle těchto pravidel, mohu být vykázán/a a může mi být zamezen přístup na tréninky, a to bez vrácení
školného.
Souhlasím se zpracováním osobních informací pro vnitřní potřeby oddílu, v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném
znění, a to až do odvolání písemnou formou.

Podpis uchazeče
(zákonného zástupce)

Vnitřní směrnice Aikido klub Iwama-ryu z.s.
1. Každý zájemce má nárok na ukázkovou hodinu zdarma
2. Přihláška je k dispozici online ke stažení na webových stránkách www.aikido-klub-praha.cz. Každý člen
je povinen řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku (žákům do 18 let jí podepíše zákonný zástupce)
odevzdat instruktorovi. Podpisem se stvrzuje souhlas s vnitřními směrnicemi klubu.
3. Každý člen je povinen řádně a včas uhradit příspěvky. Příspěvky se hradí bezhotovostně na účet
2825975389/0800. Variabilní symbol má každý cvičenec jedinečný. Do zprávy pro příjemce se udává
jméno a druh platby.
4. Vyplněním a odevzdáním přihlášky, dává člen souhlas ke zpracováním osobních údajů podle zákona
101/2000 sb. v současném znění. Souhlasí s tím, aby Aikido klub Iwama-ryu zpracovával a evidoval
osobní údaje, k marketingovým a promo akcím, poskytnuté mu v souvislosti s členstvím a činností
v tomto klubu.
5. Člen prohlašuje, že netrpí žádnou závažnou nemocí, která by mohla ohrozit zdraví a bezpečnost člena,
či ostatních cvičenců. Dále prohlašuje, že není uživatelem žádných omamných či psychotropních látek
nebo jakýchkoli jiných látek spadajících do kategorie měkkých či tvrdých drog a že netrpí sklony
k alkoholismu, rasismu nebo kriminální činnosti. V případě nejasnosti je člen povinen se na vlastní
náklady podrobit lékařské prohlídce.
6. Na tréninku se každý člen bude chovat tak, aby nezranil sebe nebo jiného člena klubu a bude dbát
pokynů instruktora. Cvičenec se snaží chovat čestně, slušně a s úctou k sobě, trenérům a ostatním
členům.
7. Cvičenec vstupuje na trénink vždy upraven a řádně ustrojen v čistém úboru, s ostříhanými nehty,
popřípadě sepnutými vlasy. Během tréninku není povoleno mít na sobě ozdobné předměty, jako jsou
náušnice, řetízky, prstýnky, piercing a jiné. Na trénink vstupuje zdravý a bez žádných zdravotních
omezení. O případných omezeních upozorní před tréninkem instruktora. Do tělocvičny smí cvičenec
vstoupit až na výslovný pokyn instruktora.
8. Člen prohlašuje, že bojové umění nikdy nezneužije za účelem poškození jiné osoby, či ku vlastnímu
prospěchu a že nabyté znalosti použije pouze v nutné obraně, nebo krajní nouzi, tak, jak stanoví §28 a
§29 Trestního zákoníku 40/2009 sb.
9. Každý člen bude svým chováním reprezentovat dobré jméno klubu, aby nepoškodil jeho dobrou
pověst.
10. Každý člen praktikující bojové umění si uvědomuje, že se jedná o činnost se zvýšeným rizikem
úrazovosti. Aikido klub Iwama-ryu na sebe nebere žádnou odpovědnost za případné zranění na
tréninku. Podepsáním přihlášky se člen vzdává náhrady škody způsobené jiným členem klubu, nebo
vlastní nedbalostí v rámci dané aktivity a bere na vědomí, že každý člen je povinen se proti riziku
pojistit sám a na vlastní náklady.
11. Člen, který se chce odhlásit tak učiní písemně, do rukou instruktora. V případě, že tak neučiní, může
být považován za stále aktivního a klub může požadovat úhradu příspěvků i za období kdy na tréninky
nedocházel.
12. Školné se za uhrazené období nevrací. Výjimkou může být osobní dohoda s vedoucím klubu pro
dlouhodobou nemoc, nebo nemožnost pravidelné docházky.
13. V případě konání klubových akcí nad rámec tradičního rozvrhu (semináře, soustředění), se člen
zavazuje výše uvedená pravidla dodržovat, nehledě na místo či dobu konání.
14. V případě nedodržování výše zmíněných pravidel, může být člen vyloučen, podmínečně, dočasně
nebo trvale, z klubu bez možnosti vrácení příspěvků

