Povinnosti plavce AŠMB

TRÉNINKY:
•
•
•

•

•
•

•

Po celém areálu bazénu musí všichni dodržovat pravidla, která jsou stanovena vedením bazénu
(např. sprchování před tréninkem).
Při opakovaných porušení kázně, na které upozorní trenér, plavčík nebo personál bazénu, budou
ze strany vedení plaveckého oddílu přijata kázeňská opatření.
Příchod do šaten je umožněn 10 minut před tréninkem. Na bazénu musí dbát vždy pokynů
plavčíka a trenéra. Po tréninku musí plavec opustit prostory šatny do 20 minut. Čas přes limit si
hradí každý sám.
Každý plavec dostane za zálohu 100 Kč čip s jeho osobním číslem. Při ztrátě ihned tuto
skutečnost nahlásí trenérovi a bude účtován nový poplatek 100 Kč. Při ukončení plavecké
činnosti bude oproti čipu záloha navrácena.
Poslouchat pokyny trenéra a jeho pomocníků.
Omlouvat se z tréninků svému trenérovi, viz emailové adresy na webu plavenimb.cz v sekci
Kontakty. Pokud plavec bude mít docházku pod 75% a nebude řádně omluven, může trenér
navrhnout vyloučení plavce z družstva (bez náhrady zaplacených příspěvků).
Nosit na tréninky všechny pomůcky dle požadavků trenéra (ploutve, piškot, packy,..) a pití.

ZÁVODY:
• Všichni plavci jsou povinni se zúčastnit závodů, které určil trenér. Povinné závody jsou v příloze
tohoto dokumentu.
• Rodiče jsou povinni plavce omluvit ze závodů nejpozději tři dny před jejich zahájením. Omluvu
musí dát vědět pomocí emailu svému trenérovi a pracovníkovi STK panu Novákovi
(zdenek.novak@plavanimb.cz).
• Pokud plavec není omluven včas, je povinností rodičů uhradit startovné a další náklady (část na
dopravu, ubytování, startovné).
• Při opakované neúčasti na závodech (z jiného než zdravotního důvodu) může být plavec
vyloučen (bez náhrady zaplacených příspěvků).
• Plavci jsou povinni na závodech vystupovat v jednotném oddílovém oblečení. Výjimku mají
pouze noví plavci, kteří si ho ještě nepořídili.
Zaplatit členské příspěvky vždy do data splatnosti (viz webové stránky).
Sledovat webové stránky oddílu, www.plavanimb.cz

POVINNOSTI ODDÍLU:
•
•

Zajistit personální obsazení trenérů a nebo zajistit náhradu.
Zajistit vedoucího na závody, dopravu, ubytování a včas informovat o nominaci plavců na webu
oddílu .

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, obraťte se na nás prostřednictvím emailu: info@plavanimb.cz

Vážení rodiče.
Pro náš oddíl nastávají nové podmínky pro trénování, jelikož od září trénujeme na novém Městském
bazénu. Jelikož chceme předejít tomu, aby nedocházelo k některým nedorozuměním, dovolili jsme si
zásadní informace napsat do tohoto dokumentu. Vás prosíme o potvrzení, že jste seznámeni s těmito
informacemi. Tuto stranu, prosíme, o vrácení trenérovi.

Povinnosti plavců při trénincích a závodech
Jméno a příjmení plavce:
Datum narození a rodné číslo:
Adresa:
Jméno a příjmení matky a tel:
Jméno a příjmení otce a tel:
Email:

Já plavec AŠMB jsem si přečetl mé povinnosti a budu je dodržovat.

………………………………………………………….
Podpis plavce

Svým podpisem stvrzuji, že jsem si vědom/a povinností plavců AŠMB a souhlasím s důsledky, které
mohou vzniknout při jejich neplnění.

…………………………………………………………..
Podpis zákonného zástupce

