Vnitřní směrnice sportovního klubu Studio K Barrandov platné od 29.11. 2016
Platba příspěvků:
 platba proběhne nejpozději do konce října a do konce února a týká se všech členů
 odložení plateb (event. splátkový kalendář apod.) je možné pouze ve zvláštní tíživé situaci
na základě domluvy se zástupcem výboru, dohoda termínů je nutná a závazná!
Výše příspěvků na pololetí:
 výše poplatků za tréninky se řídí potřebami klubu (pronájem, platy trenérů, granty apod.)
 všichni závodníci jsou povinni na začátku nového kalendářního roku zaplatit registrační
příspěvek ČSAE
 1x ročně se platí rovněž registrační příspěvek ČSAE za klub
Obecná pravidla pro závody:
 výši startovného určuje Valná hromada ČSAE
 klub musí uhradit startovné za závodníky vždy 1 měsíc před závody v daném termínu, absencí
závodníka na závodech startovné propadá ČSAE a nelze ho vrátit ani ze zdravotních důvodů
 aktivní závodníci jsou povinni složit vyúčtovatelnou zálohu 2.000,- Kč na startovné, hudbu a
choreografii před začátkem nové závodní sezóny
 vyúčtování proběhne nejpozději do 1 měsíce od skončení závodní sezóny
Finanční rozhodování rady:
- výdaje klubu vycházejí z rozpočtu Studia K Barrandov, schváleného členskou schůzí
 v rámci Studia K Barrandov rozhoduje předseda klubu o výdajích do výše 10.000,- Kč
 výdaje vyšší než 10.000,- Kč v rámci rozpočtu schvaluje výkonný výbor
Pravidla pro účast na trénincích a závodech (platí pro aktivní závodníky SA a fitness):
1. Při zařazení do závodního družstva je člen klubu povinen účastnit se pravidelně všech tréninků a
rovněž letního týdenního soustředění.V případě neúčasti na trénincích je nutné se předem omluvit
trenérovi (omlouvají rodiče!) Neúčast na soustředění se omlouvá pouze z důvodu nemoci.
2. S trenéry je potřeba rovněž konzultovat absence z důvodu týdenního pobytu na horách, Švp nebo
třídních výletů zejména v období před důležitými závody (MČR, ME, MS a Aerobic & Fitness Cup)
Pokud cvičenka odjede před důležitými závody na týdenní pobyt na horách apod., musí se vrátit
tak, aby se zúčastnila posledního tréninku před závody (tj. návrat ve čtvrtek večer a účast na
pátečním tréninku před sobotními závody).
3.Trenéři jsou povinni informovat rodiče, pokud možno s měsíčním předstihem, o termínech závodů
a mimořádných trénincích. Přehled soutěží je umístěn na oficiálních stránkách ČSAE www.fisaf.cz
4.V případě ukončení členství v klubu Studio K Barrandov je aktivní člen povinen dokončit závodní
sezónu s nacvičenou sestavou (tj. nelze odejít uprostřed závodní sezóny).Pokud odejde i přes
nesouhlas trenéra během závodní sezóny, ztrácí nárok na vrácení členského poplatku a zálohy na
startovné a je povinen poskytnout závodní dres náhradnici.V případě přestupu je povinen uhradit
všechny poplatky vyplývající z členství v Českém svazu aerobiku.
5. Každý aktivní člen Studia K Barrandov je povinen 1x ročně absolvovat sportovní zdravotní
prohlídku.

