Provozní řád
Provozovatel:
Tým SGP, z.s.
Lipová 281 Stěžery 503 21
IČO: 04446348

Provozovna:
Lipová 281 Stěžery 503 21, Školská 279 Předměřice nad Labem 503 02

Jsme potěšeni, že jste si pro sportovní rozvoj Vašeho dítěte vybrali právě sportovní tým SGP. Rádi bychom
Vám nabídli sportovní kurzy pro děti, ze kterých si odnesou vzpomínky a zážitky na celý život. Pro bezpečný
provoz je nutné plně respektovat a dodržovat zásady a pravidla uvedená v tomto provozním řádu. Naše
tělocvična se nachází v druhém patře budovy na adrese Lipová 281, Stěžery 503 21, hned nad obchodem
Hruška. Máme dva vchody, využívejte prosím zadní vchod budovy od zásobovací rampy, který vede do prostoru
šaten. Přední vchod vedle Hrušky mohou využít rodiče a počkat zde na děti, popřípadě se podívat na průběh
tréninku přes skleněné dveře. Prostor tělocvičny tvoří cvičební plocha pokryta gymnastickou pružnou akrobacii,
gymnastickými matracemi nebo podlahou. Zázemí klubu jsou dvě šatny, dvoje WC, sprcha, kuchyňka, kancelář,
společenská místnost a dva sklady.
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Pro zapsání dítěte do klubu je nutné podepsat přihlašovací formulář a formulář GDPR.
Tréninku se může zúčastnit pouze dítě řádně přihlášené (viz bod 1.)
Tréninku se mohou zúčastnit pouze děti a rodiče, kterým to jejich zdravotní stav dovoluje a fyzická
aktivita je pro ně bezpečná.
Pokud by osoby vstupující do prostoru tělocvičny vykazovaly známky onemocnění, je trenér
oprávněn zrušit lekci konkrétnímu sportovci a to bez náhrady na kompenzace.
Rodiče s dítětem/dětmi nevstupují do tělocvičny před zahájením tréninku a vyčkávají na chodbě
nebo v šatně.
Rodiče mají za dítě/děti plnou odpovědnost do začátku tréninku a následně hned po jeho
ukončení.
Natáčení a focení dětí v době provozu je povoleno pouze po konzultaci s trenérem.
Děti přicházející na lekci či trénink nejdříve 10 minut před začátkem.
Po příchodu do tělocvičny se boty odkládají do botníku, nadále se děti převlékají v šatně. Do
prostor prvního patra je zakázán vstup v obuvi!
Děti na svůj trénink čekají v šatně. Po výzvě trenéra mohou vstoupit do tělocvičny.
V prostoru tělocvičny je zakázáno jíst. Na občerstvení je určena společenská místnost.
Ve vnitřínch prostorách je zakázáno kouřit a konzumovat alkholické nápoje.
Během cvičení si děti odkládají pití na místo k tomu určené (obvykle u nástěnky)
Rodiče (v rámci cvičení rodičů s dětmi) nechávají své tašky v šatně nebo společenské místnosti.
Děti ani dospělí si bez dovolení neberou samovolně pomůcky, a to jak před cvičením, tak během i
po cvičení.
Osoba doprovázející dítě na Cvičení rodičů s dětmi musí být starší 15 let.
V lekcích pro „rodiče s dětmi“ je rodič plně odpovědný za dítě i po celou dobu trvání lekce. Dítě i
rodič musí být zdravotně způsobilí k pohybovým aktivitám. V rámci hodiny rodič s dítětem provádí
jen takové aktivity, které jsou adekvátní pohybovým schopnostem dítěte. Všechny úkony dítě
provádí pod pečlivým dohledem rodiče a na vlastní riziko

Seznam potřebných věcí na trénink
1.

Neslazené pití, dres či sportovní oblečení (v závislosti na daném sportu).

2.

Na cvičení nesmí být obuv- lekce probíhá na gymnastické odpružené akrobacii. Výjimkou je
tělocvična v Předměřicích, kde jsou cvičky naopak vhodné.

3.

Sepnuté vlasy do copánku, culíku, drdolu. Před cvičením dětem sundejte větší náušnice, řetízky,
náramky, prstýnky nebo hodinky.

Obecné zásady
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Tréninky probíhají dle platného rozvrhu Týmu SGP v daný den a hodinu. Aktuální rozvrh je
zveřejněn na stránkách www.tymSGP.cz
Tréninkové skupiny jsou rozděleny dle věku (např. 2012 a starší) a dovedností (výkonnosti) dítěte
(závodní tým A,B,C a mini)
Tréninky se nekonají o státních svátcích a celostátních prázdninách.
Tréninky, které se v pravidelném termínu neuskuteční zaviněním ze strany klubu, budou nahrazeny
v termínu, který se nemusí shodovat s pravidelným termínem lekce.
V případě zrušení tréninků zásahem vyšší moci kurzy kurzovné nenahrazujeme.
V případě zrušení tréninků z důvodu vládního opatření (Covid 19) členské příspěvky nejsou
vráceny ani převáděny na další období, zrušené hodiny budou kompenzováno formou náhrad
(další tréninkové dny, víkendové hodiny, příměstské tábory, slevy na letní tábory, hodiny v herně a
další formy kompenzace)

Platby
1.

Členské příspěvky se platí převodem na účet Tým SGP 232671006/0600. Příspěvky se platí pololetně a
jsou splatné vždy nejpozději v den začátku prvního tréninku.Potvrzení o platbě zažádejte
prostřednictvím emailu nebo od svého trenéra. Hodiny, které nevyužijete, nebudou následně nahrazeny.

Storno podmínky
1.
2.

Členské příspěvky jsou po zaplacení nevratné.
Členské příspěvky lze přerušit či převést do dalšího období (pololetí) pouze ze závažných
zdravotních důvodů. Tuto skutečnost je nutné doložit lékařskou zprávou.

Zaplacením členských příspěvků a podpisem přihlášky se zavazujete dodržovat tento provozní řád. Dále
se zavazujete dbát pokynů trenéra.

Tento provozní řád je nedílnou součástí Vaší přihlášky.

Platné od 1. 1. 2022

