PŘIHLÁŠKA NA TRÉNINKY STARS OSTRAVA 2018/2019
Osobní údaje dítěte
JMÉNO_________________________

PŘÍJMENÍ__________________________________

DATUM NAROZENÍ___________________________________________________________________
BYDLIŠTĚ___________________________________________________________________________
ZDRAVOTNÍ OMEZENÍ ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Osobní údaje zákonného zástupce
JMÉNO_________________________

PŘÍJMENÍ__________________________________

DATUM NAROZENÍ___________________________________________________________________
BYDLIŠTĚ___________________________________________________________________________
TELEFON________________________

E-MAIL____________________________________

Zaškrtněte příslušnou kategorii:
Přípravná kategorie Hvězdičky
Přípravná kategorie Sluníčka
Soutěžní kategorie Kadetky

Soutěžní kategorie Juniorky
Soutěžní kategorie Seniorky
Soutěžní kategorie Soloformace

JÁ NÍŽE PODEPSANÝ/NÁ SVÝM PODPISEM STVRZUJI, ŽE:
1) Přihlašuji se/své dítě do zájmového útvaru STARS Ostrava z. s. a umožním mu pravidelnou
účast ve sportovní a volnočasovém vzdělávání ve školním roce 2018/19.
2) Jsem seznámen s tím, že kurzovné je hrazeno dvakrát během školního roku, a to vždy na
pololetí. Závazný termín zaplacení je 30. 9. 2018 a 31. 1. 2019. Kurzovné do kroužků je možné
platit pouze bankovním převodem na účet 2200301130/2010. Kurzovné se při ukončení
docházky nevrací.
3) Jsem si vědom/a, že osobní data jsou povinnou součástí dokumentace STARS Ostrava z. s., a
bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve
znění pozdějších změn a doplnění.
4) Souhlasím s tím, že vyplněním této přihlášky se mé dítě stává členem spolku STARS Ostrava
z. s. (IČ: 22674250, Čujkovova 53, Ostrava-Zábřeh, 700 30). Členství nabývá platnost dnem
přijetí přihlášky a končí 31. 12. 2019. S vyplněním přihlášky na další sezónu se členství znovu
automaticky obnoví. Členský příspěvek ve výši 300 Kč/školní rok je zahrnutý v cenně
kurzovného.
5) Jsem seznámen s pravidly členek STARS Ostrava (viz. druhá strana) a jsem si vědom/a, že při
hrubém porušení těchto pravidel se mé dítě může stát náhradníkem či být z tréninku a akcí
úplně vyloučeno.
Souhlasím s tím, aby mé dítě chodilo samo domů z tréninku
V________________ dne_________________

ANO/NE (zakroužkujte možnost)

PODPIS ZÁK. ZÁSTUPCE__________________

PRAVIDLA ČLENEK KLUBU STARS OSTRAVA NA SEZÓNU 2018/2019
1) Členka přijde na trénink nejpozději 10 minut před jeho začátkem. Na trénink nosí vše
potřebné (piškoty, černé legíny, bílé tričko, hůlka, pomy, pití). Vlasy má stažené do culíku. Na
sobě nemá dlouhé řetízky, velké náušnice, hodinky apod. Členka má během tréninku
zakázáno jíst, mít v puse žvýkačku, bonbon atp. Na tréninku má vždy dostatek pití.
2) Trenérka přebírá odpovědnost jen na dobu určenou pro daný trénink nebo akci. Během
tréninku či akce členky dodržují pokyny trenérky, neodcházejí bez jejího vědomí a souhlasu.
3) Po dobu tréninku členky nepoužívají mobilní telefon.
4) Na trénink mají vstup pouze řádně přihlášené členky s odevzdanou přihláškou a zaplaceným
kurzovným. Cizím osobám je vstup zakázán.
5) Členka a rodiče zodpovídají za pravidelnou účast na trénincích a všech akcích. V případě
nepřítomnosti na tréninku rodiče členku řádně omluví SMS na tel. číslo trenérky.
Omluvenky z vystoupení či jiné akce hlaste, pokud možno týden před akcí z důvodů
přetvoření formací bez chybějících členek.
6) Povolená absence činní 4 tréninky velkých formací/pololetí, 1 velké soustředění
formací/pololetí a 2 nepostupové soutěže/rok. Postupové soutěže jsou zcela povinné! Při
vyšší, než povolené absenci se členka automaticky stává náhradníkem. Na tréninky
sóloformací se absence nevztahuje.
7) Informace o změnách a akcích najdete na internetových stránkách klubu
www.mazoretkystars.cz a příp. na emailu, který jste uvedli. Akce budeme oznamovat vždy
s dostatečným předstihem. Povinností členky a rodičů je pravidelně tyto informace
kontrolovat.
8) Členka hradí včas vybírané peníze přesnou částkou vždy nejpozději na posledním tréninku
před akcí.
9) Členka si během týdne procvičuje prvky a sestavy, abychom se na tréninku zbytečně
nezdržovaly. Při absenci na tréninku se členka doučí sestavu od ostatních, popř. se domluví
s trenérkou na doučení mimo řádný trénink.
10) Na akci má vždy všechny věci: kostýmy (jemné ruční praní ve vlažné vodě, sušit na ramínku,
nežehlit), hůlku (řádně omotanou černou omotávkou), kozačky (očištěné), silonky (2x tělové
barvy), sponky (min. 20 do vlasů + 6 na lodičku). Má vyčesaný copek bez ofiny. Nenosí
s sebou zbytečné cennosti. Členka přijde včas (při problémech na cestě informuje svou
trenérku, vše se dá vyřešit).
11) Vypůjčené věci (kostýmy atp.) členka vrací okamžitě po ukončení sezóny nebo při ukončení
členství v klubu. O ukončení členství musí informovat svou trenérku co nejdříve, aby mohla
vyřešit změnu choreografie. Při odhlášení z kroužku se nevrací zaplacené kurzovné ani
členský příspěvek.
12) O účasti na jednotlivých soutěžích rozhoduje trenér dané kategorie.
13) Členky se chovají k ostatním mažoretkám a roztleskávačkám (ať z našeho nebo cizího
souboru) slušně a s úctou.

