
 

Vnitřní směrnice AE klubu LADY Plzeň:                
 

Obecná pravidla 
1. Přihláška do klubu je k dispozici na webu AE klubu LADY Plzeň. Člen AE klubu LADY Plzeň svým 
podpisem na přihlášce (u mladších 18 let podepíše přihlášku zákonný zástupce) stvrzuje: 
 
A, že, souhlasí se stanovami a vnitřními předpisy AE klubu LADY Plzeň. Každý člen je povinen podílet 
se podle svých schopností a možností na naplňování účelu a hlavní činnosti AE klubu LADY a 
dodržovat stanovy a další vnitřní předpisy AE klubu LADY a ctít základní normy sportovního chování.  

B, že, souhlasí s tím, aby Aerobik klub LADY Plzeň z.s. zpracovával a evidoval osobní údaje 
poskytované v souvislosti s členstvím a činností klubu. Tento souhlas se vztahuje i na RČ. Dále 
souhlasí s tím, že Aerobik klub LADY Plzeň z.s. je oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje, včetně 
RČ do centrální evidence příslušného sportovního svazu Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, 
z.s., celé  struktury České unii sportu (ČUS) a České asociaci Sport pro všechny z.s., MŠMT a 
příslušným orgánům státní zprávy k vedení evidence členské základny ve vyšších článcích řízení, 
k identifikaci závodníků při soutěžích, seminářích a školeních a k evidenci členské základny v případě 
podání žádostí o dotace. 
 
C, že souhlasí s tím, že může být v průběhu akcí s Aerobik klubem LADY Plzeň z.s. fotografován a 
natáčen na audiovizuální záznam (dále jen “záznam”) a že takový záznam může být klubem kdykoliv 
použit k marketingovým, reklamním, propagačním, studijním a obchodním účelům a může být 
poskytnut médiím, pro účely zpravodajství o průběhu soutěží. Takový záznam, či fotografie tímto 
poskytuji Aerobik klubu LADY Plzeň z.s. zdarma a jsem si vědom, že nemám nárok na jakékoliv plnění 
spojené s užitím záznamu.  
 
D, že netrpí žádnou závažnou nemocí, která by mohla ohrozit zdraví a bezpečnost člena, či ostatních 
cvičenců. Dále prohlašuje, že není uživatelem žádných omamných či psychotropních látek nebo 
jakýchkoli jiných látek spadajících do kategorie měkkých či tvrdých drog a že netrpí sklony k 
alkoholismu, rasismu nebo kriminální činnosti. 
 
E, že souhlasí s tím, že přihlášky do klubu budou uloženy v papírové formě na adrese sídla klubu 
Révová 12, 301 00 Plzeň. Přihlášky budou uloženy v trezoru a přístup k nim mají pouze předseda a 
místopředseda klubu.  
 
F, že v řádném termínu uhradí schválený členský klubový příspěvek, registrační poplatek FISAF.cz a 
celoroční kurzovné, bez nároku vrácení v případě ukončení činnosti během kalendářního/ školního 
roku. Důvodem navrácení kurzovného není ani nemoc nebo neúčast na tréninku. 
 
2. Členi klubu mají možnost být zaregistrováni prostřednictvím AE klubu LADY Plzeň jako členi 
Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz (dále jen FISAF.CZ) a členi České asociace sportu pro 
všechny (ČASPV), po registraci mají povinnost řídit se platným Registračním, Přestupním, Soutěžním 
řádem, kodexem a Stanovami FISAF. CZ a Stanovami ČASPV.  
 



3. Členi AE klubu LADY Plzeň nemají uzavřenou zvláštní pojistku v klubu, pouze členstvím FISAF.CZ 
získávají smluvní pojistku Českého svazu aerobiku a fitness a FISAF.CZ. 
 

Pravidla pro účast na trénincích a závodech 
 

1. Každý člen klubu je povinen zodpovědně přistupovat k tréninku s maximální snahou a kázní. 
Respektuje rady trenéra. Na tréninky dochází včas.  

2. Na trénink dochází člen – závodník vždy upraven a řádně ustrojen v čistém úboru, s ostříhanými nehty, 
sepnutými vlasy. Během tréninku není povoleno mít na sobě ozdobné předměty, jako jsou náušnice, 
řetízky, prstýnky a jiné. Na trénink vstupuje zdravý a bez žádných zdravotních omezení. O případných 
omezeních upozorní před tréninkem trenéra. 

3. Člen klubu je povinen pravidelně se účastnit tréninků. V případě předpokládané absence se dítě omluví 
samo na předešlém tréninku. V případě náhlé absence pošle rodič před tréninkem SMS trenérce.                                                                                                                                                                           
S trenéry je nutné konzultovat absence z důvodu škol v přírodě, týdenního pobytu na horách, školní 
výlety apod. (zejména v období před závody). S trenéry je třeba dále konzultovat změny zdravotního 
stavu závodníků, které mají vliv na způsob a délku trénování. 

               U soutěžních týmů je docházka a omluvení z tréninku POVINNOSTÍ!!!  
               Osobní záležitosti a návštěvy lékaře plánuji mimo tréninkové dny a časy, také mimo termíny soutěží   
               a vystoupení.        
         4.  Trenéři odpovídají za děti v době tréninku. Při předčasném nebo pozdějším pobytu v                       
               prostorách sálu (tělocvičny) jsou děti bez dozoru a trenérka (cvičitelka) za ně nenese žádnou právní   
               odpovědnost. 
         5.   Návštěvy na probíhajících trénincích nejsou povoleny z důvodu rozptylování vlastního dítěte                         
                i těch ostatních.  
        6.    O prázdninách a státních svátcích se pravidelné tréninky nekonají. Jsou vypisovány pouze         
                náhradní tréninky, o kterých jsou členi – závodníci včas informováni. 
        7.     Výběr závodníků na soutěže a veřejná vystoupení provádí trenér příslušné skupiny, řídí se   
                rozvojem pohybových schopností a dovedností dětí.  
                Účast na soutěžích je POVINNÁ, pokud je dítě vybráno a dobrovolně                 
                se souhlasem zákonného zástupce zařadí do soutěžních – závodních týmů.   
                Náklady na závodní dresy si každý hradí sám. 
                Povinností vybraného závodníka je zaplatit startovné na soutěžích, vždy ve stanoveném    
                termínu a přispět poměrnou částkou na střih závodní hudby, vždy v novém závodním období.   
                Závodníci sportovního aerobiku si závodní hudbu a choreografie hradí z vlastních prostředků.       
         8.   Trenéři jsou povinni informovat rodiče, pokud možno s měsíčním předstihem, o termínech      
                závodů a mimořádných tréninků. Přehled soutěží je umístěn na webových stránkách klubu nebo  
                na oficiálních webových stránkách pořadatelů. 
          9.   Členství v klubu je dobrovolná záležitost.  Ukončit členství ve výběrové soutěžní – závodní skupině               
                 lze po osobní, ústní domluvě, ale pouze po ukončené soutěžní sezóně. 
                 V průběhu roku lze ze skupiny vystoupit jen z vážných zdravotních důvodů potvrzené lékařem. 
        10.   Rodiče jsou o všem – zrušení tréninku, o soutěžích, plánovaných akcích klubu – informováni        
                 na stránkách www.aerobic-lady.cz ( Info trenéra), v naléhavých případech kontaktní e-mailem rodičů.                                              
        11.   Každý aktivní člen AE klubu LADY Plzeň je povinen 1x ročně absolvovat sportovní zdravotní prohlídku 
        12.   Pokud nezletilý závodník po návratu z jakékoliv akce AE klubu LADY Plzeň odchází – odjíždí 
                 bez doprovodu zákonného zástupce, musí být trenér nebo pedagogický dozor informován 
                 zákonným zástupcem písemně.  Zákonný zástupce potvrdí svým podpisem, že  
                 za dítě přebírá veškerou právní odpovědnost.   



     13.    Všichni členové klubu a jejich zákonní zástupci jsou povinni se na soutěžích chovat dle pravidel fair    
play a dodržovat kodex chování na soutěžích FISAF.cz. V případě porušení pravidel si každý účastník 
soutěže nese následky sám.  

 
 

          


