INFORMÁCIE PRE RODIČOV A DETI
(2022/23)
o

Pred nástupom dieťaťa do klubu HNTN rodič vyplní a podpíše záväznú prihlášku, ktorú osobne
odovzdá trénerovi klubu alebo pošle naskenovanú do mailu radek.saticka@gmail.com

o

Rodič prihláškou potvrdzuje, že dieťa je v dobrom zdravotnom stave a môže športovať. Vedenie
klubu odporúča, aby deti absolvovali športovú lekársku prehliadku.

o

Tréner preberá zodpovednosť za dieťa od zahájenia tréningu až do jeho ukončenia. Dieťa musí
dodržiavať pokyny trénerov.

o

Štadión, telocvičňa či hala sa počas tréningu môže opúšťať len so súhlasom trénera. Na
štadióne (tréningovej ploche) je zakázané konzumovať akékoľvek jedlo, žuvačky, lízatka a pod.

o

Dieťa si na tréning prinesie: športové oblečenie, športovú obuv, nápoj v nerozbitnej fľaši.

o

V prípade letnej sezóny (apríl-október) prebiehajú tréningy pod holým nebom na čerstvom
vzduchu. Oblečenie detí prispôsobujte počasiu.

o

Členský príspevok 40 Eur je splatný po zaevidovaní prihlášky a nástupe do klubu. Následne
vám pride na vami uvedenú emailovú adresu overujúci email, ktorý prosím potvrďte.

o

Platba za tréningy (členský príspevok 40 Eur) sa realizuje vždy mesačne do 10. v danom
mesiaci na číslo účtu 4011439471/7500, IBAN SK2975000000004011439471. Do VS uveďte
prosím dátum narodenia dieťaťa resp do poznámky meno dieťaťa.

o

V prípade, že dieťa malo vážny úraz, iné zranenie či chorobu, ktoré neumožňuje trénovať na
obdobie viacej ako jeden mesiac, je potrebné túto skutočnosť oznámiť mailom na
radek.saticka@gmail.com alebo SMS na 0911707010. Vzniká tak nárok na vrátenie členského
príspevku za daný mesiac.

o

V prípade, ak sa rodič rozhodne, že dieťa už nebude navštevovať tréningy je povinný toto
oznámiť mailom na radek.saticka@gmail.com a dieťa z tréningov odhlásiť.

o

Rodič berie na vedomie, že BK HNTN, o.z. ako organizátor cvičenia nezodpovedá za zranenia,
či iné škody nespôsobené priamo cvičebným zadaním.

o

Deti nie sú počas tréningu klubom HNTN úrazovo poistené a preto klub odporúča osobitné
poistenie detí.

o

V prípade veľmi nepriaznivého počasia sa tréning nekoná, Rodičia môžu využiť ako náhradu
tréning v iný deň na niektorých ďaľších tréningových plochách, kde HNTN pôsobí.

o

Benefity klubu HNTN pre celoročných členov sú: člen má nárok na klubové tričko, člen má nárok
na preplatenie štartovného na 5 bežeckých podujatiach v rámci SR s podmienkou, že beží
v klubovom tričku, pod hlavičkou HNTN a doloží doklad o zaplatení. Člen má nárok na
zvýhodnenú cenu letného tábora.

