
 

Pravidla a povinnosti členů cycling academy POCTA 

1, Pravidelně docházet na smluvené schůzky a tréninky 

2, V případě nemoci nebo nepříznivé situace včas nahlásit svou neúčast nebo pozdější příchod sms nebo ( +420 734 

233 214 nebo emailem (petrakradek@gmail.com ) koordinátorovi sportovních aktivit, který bude informovat 

jednotlivé trenéry. 

3, V případě infekčního onemocnění dítěte neprodleně informovat koordinátora sportovních aktivit sms nebo 

emailem, aby mohl o této skutečnosti informovat ostatní zákonné zástupce členů akademie. 

4, Po léč bě infekčního onemocnění doručí člen nebo zákonný zástupce písemné prohlášení zákonného zástupce, že je 

dítě plně zdravotně způsobilé k opětovnému zapojení dítěte. Při absenci na trénincích více jak 4 týdny, předloží 

potvrzení od lékaře o bezinfekčnosti dítěte. 

5, Na tréninky s sebou členové akademie musí vždy nosit . 

● V zimním období : klubové tričko, sportovní oblečení a obuv, pití, ručník, sprchový gel,ťapky 

● v letním období : dres, kraťasy, vestu, helmu, pití, tretry, brýle, duše na kolo 

6, Pravidelně a řádně hradit příspěvky člena akademie po celý rok ( tedy 12 měsíců v roce ) ve výši  100.- Kč až 1.200 .- 

Kč za osobu a to vždy do 20 dne  měsíce na účet číslo 530175/ 500  u Raiffeisen Bank. U každé platby nutné uvádět 

● SS ( specifický symbol ) 100 

● VS ( variabilní symbol ) číslo člena oddílu 

7, Za cennosti ( peníze, mobil, počítač … atd ) v šatně, v tělocvičně i na kole neručí akademie. Doporučujeme 

zákonným zástupcům i členům akademie nenosit cenné věci na tréninky a a ni závody. 

8, V případě zájmu zákonného zástupce o přítomnost na tréninku akademie, je nutné se dohodnout před každou 

návštěvou s koordinátorem sportovních aktivit. Jinak zákonní zástupci a rodinní příslušníci členů oddílu mohou 

doprovázet členy pouze do šatny akademie. 

9,Dres zdarma je určen pro člena akademie, který řádně platí po celý rok příspěvky ,zúčastňuje se závodů vypsané 

oddílem které určí akademie před každým rokem ( min. 3 – 5 závodů za rok ), jede dvakrát v roce na soustředění -

léto/zima. 

Seznámení s pravidly a povinnostmi se zavázal zákonný zástupce dodržovat podpisem Přihlášky do cycling academy. 

 

V Praze dne                                                                                                                              Radek Petrák 

                                                                                                                                      Předseda spolku a kooordinátor 

 podpis zákonného zástupce : …..........................................................        sportovních aktivit v cycling academy                                                                                              
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