
SPORT KLUB RB, z. s. 
 

ŘÁD A POKYNY  

 
1.  Příchod na trénink minimálně 10 min. před jeho zahájením. 

2.  Vstup do šaten povolen jen po přezutí a to po celý rok. 

3.  Dovést děti na WC před zahájením tréninku. 

4.  Do začátku tréninku čekají děti v šatně na příchod trenérky. 

5.  Po předání dítěte trenérce rodiče opustí šatnu a nemají přístup do tělocvičen ani na chodby 

před tělocvičnami / své děti uvidíte na vystoupeních pro rodiče a na akcích pro děti /. 

Sledujte vždy nástěnky nebo se informujte u trenérek. Účast na akcích pro děti 

 je velmi vhodná pro další fyzický i psychický rozvoj dítěte.  

6. NA TRÉNINK S SEBOU : - sportovní oblečení / v zimě teplé oblečení tzn.  

                                                    dlouhé kalhoty, mikinu / 

                                                  - čistou sportovní obuv určenou jen do tělocvičny 

                                                     /ve špinavé obuvi nebude dítě vpuštěno do tělocvičny / 

                                                  - ručník 

                                                  - pití / v lahvi z umělé hmoty s uzávěrem, NE SKLO!, 

                                                    ani krabičky s brčkem/ 

                                                 - notýsek a propisku 

                                                 - !NE ŽVÝKAČKY, BONBONY, ŠPERKY, HODINKY aj.!  

7.  Je nutné, aby dítě navštěvovalo tréninky pravidelně / nácvik vystoupení /. 

8.  Při opakovaném porušení kázně bude dítě z SK RB vyloučeno bez nároku na vrácení 

peněz. 

9.  Nepřítomnost dítěte vždy předem omluvit trenérce písemně s podpisem rodičů , e-mailem 

nebo telefonicky na recepci, tel.: 387 426 062 ( pouze Pražská ) 

10. Vyskytnou-li se jakékoli problémy obraťte se na trenérku svého dítěte, závažné problémy 

řešte s Romanou Beranovou – tel. 602 151 828  

10. V době prázdnin a svátků se tréninky nekonají. 

11. Rodiče jsou povinni si své děti vyzvednout do 10 min. po ukončení cvičební lekce, 

pokud se tak nestane, stává se dítě nezajištěným a musí být volána městská policie / dle 

pokynů Úřadu pro sociální zabezpečení – péče o dítě / 

12. Rodiče a děti byli proškoleni o prevenci úrazů a seznámeni s pokyny pro rodiče a děti. 

13. Děti jsou registrováni pod ČSTV. 

14. PLATBY jsou vratné pouze na základě písemné žádosti o ukončení činnosti a to 

převodem na účet. Ukončení činnosti je vždy k poslednímu dni daného měsíce, kdy byla 

žádost doručena a vratná částka je 50% ze zbylé částky počítáno od následujícího 

měsíce. 
15. PLATBY na 2. pololetí školního roku nejpozději do 31. ledna daného roku na účet: 

                                                                   570831359 / 0800, VS rodné číslo dítěte 

 

Byl/a/ jsem seznámen/a/ s řádem SK RB 

 

        .............................................                                 ........................................... 

 

                        datum                                                               podpis rodičů 

 

Tento řád platí od 01.09.2017 

 


