GYMNASTIKA DDM KADAŇ
TJ Pohyb a my Kadaň, z.s.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

Sídlo:
IČ:

Jméno:

Na Podlesí 1436, 432 01 Kadaň
46787372

Další jména:

Příjmení:
Datum narození:

Rodné číslo:

Název obce:
Název části obce:

PSČ:

Název ulice:

Číslo popisné:

Č. orientační:

Tel. rodičů:
E-mail rodičů:
Tel./e-mail člena:

UPOZORNĚNÍ A POKYNY
Upozorňujeme, aby děti nenosily na tréninky větší obnos peněz, šperky či jiné cenné předměty, které s náplní
tréninků nijak nesouvisí a nenechávaly je v šatnách, šatny se nezamykají!
Cvičíme ve sportovním oblečení, na boso nebo ve cvičkách. Na každý trénink si děti přinesou láhev s vodou bez
bublinek. Z důvodu bezpečnosti není možné cvičit ve volném oblečení, oblečení se zipy nebo s našitými aplikacemi,
volány. Dále nelze cvičit pouze v ponožkách (klouže to) a před hodinou je potřeba sundat veškeré šperky. Děti
trénují bez účasti rodičů, pod vedením trenérů.
Pokud se nemůže někdo zúčastnit tréninku, KAŽDOU absenci je třeba omluvit minimálně dvě hodiny
před tréninkem s uvedením důvodu svému trenérovi !!!
Beru tato upozornění a pokyny na vědomí.
DATUM A PODPIS RODIČŮ

/ ZÁK. ZÁSTUPCE

Bez odevzdané přihlášky nelze přijmout zájemce do spolku. Součástí přihlášky je příloha (lékařské potvrzení) to musí člen doložit
do 3 týdnů od přihlášení do spolku. Povinnost vyžadovat lékařské potvrzení je dána Zákonem 373/2011 Sb.,
Vyhláškou 391/2013 Sb. vydané MZ ČR.

PŘÍSPĚVKY
1. členský příspěvek TJ Pohyb a my Kadaň, z.s. dle zařazení do skupiny pro aktuální školní rok.
Příspěvek je splatný na bankovní účet 225094845/0600 MONETA Money Bank, a.s jednorázově do
konce září aktuálního roku, nebo pololetně ½ do konce září a ½ do konce února.
2. roční školné DDM Šuplík Kadaň splatné při počátku navštěvování DDM přímo na recepci (zde prosím
odevzdejte i vyplněnou přihlášku do Šuplíku).
3. mimořádné příspěvky TJ Pohyb a my Kadaň, z.s. – u vybraných členů při účasti na soustředěních,
závodech - na cestovné, ubytování, stravu apod.

Ceny a rozpis tréninků jsou vždy pro aktuální školení rok uvedeny na stránkách!

www.gymkadan.cz

