Podmínky sportovního programu a odpovědnost
Kdo program připravuje:
Program připravuje sportovní spolek MSPORTS, z.s., se sídlem Vlašimská 373, Benešov 256 01.
Uvedený spolek zajištuje veškeré náležitosti, které jsou potřebné pro realizaci sportovního programu
(sportovní zařízení, tréninkové vybavení/pomůcky, trenérské zajištění, …). Za dlouhodobou koncepci
sportovní přípravy a program jednotlivých tréninků zodpovídají zakládající členové spolku - Mgr.
Michal Holánek a Mgr. Michal Kolanda.
Komu je program určen:
Program je určen dětem ve věku 3 – 13 let. Tréninky jsou rozděleny do níže uvedených věkových
kategorií:
3 roky, 4 – 5 let, 6 – 7 let, 8 – 10 let, 11 – 13 let
Podmínky účasti a odpovědnost:
Základní podmínkou účasti dítěte ve sportovním programu je uzavření členství v MSPORTS, z.s.
(vyjma sportovních lekcí nad rámec základního programu – např. lekce plavání, bruslení, apod.).
Účast ve sportovním programu je podmíněna odpovídajícím zdravotním stavem a přiměřenou
vyspělostí dětí. Zákonný zástupce se tak uzavřením členství zavazuje, že dítě je zdravotně způsobilé
k účasti na sportovních aktivitách.
S členstvím je spojena povinnost respektovat stanovy Spolku, s čímž souvisí povinnost úhrady
členských příspěvků. Členský příspěvek částečně pokrývá výdaje, které spolku vznikají v souvislosti
s organizací a realizací programu.
Dítě je po celou dobu cvičení (= od uvedeného času začátku tréninku do uvedeného času ukončení
tréninku) pod dohledem trenérského týmu, který vede program v souladu s respektováním zásad
bezpečnosti. I přes dohled trenérů se dítě účastní programu na vlastní riziko. V případě, že dítě
nesplňuje pohybové a další předpoklady pro účast na sportovním programu, je povinností hlavních
trenérů MSPORTS řešit danou situaci s rodiči dítěte a Výkonným výborem Spolku, a usilovat o
vzájemně prospěšné řešení.
Rodič (zákonný zástupce) je povinen být po dobu cvičení v dosahu na mobilním telefonu, a to pro
případ, že by bylo nutné vyzvednout dítě před skončením tréninku.
V Benešově, dne 13.9.2020
………………………………….

Mgr. Michal Holánek
předseda MSPORTS, z.s.

