Přihláška do baseballového klubu Cardion Hroši Brno
Přihlašuji závazně sebe, svého syna/dceru
jméno:

rodné číslo:

příjmení:

e-mail hráče:

číslo dresu (pokud ho hráč vlastní):

telefon hráče:

bydliště: jméno
otce:
jméno matky:
email otce:

email matky:

telefon otce:

telefon matky:

Do sportovního klubu Cardion Hroši Brno.

Výše členského příspěvku ročníku 2010 je 2500Kč na pololetí.
V zimě navíc 1x týdně možnost tréningového centra, cena 1000Kč.
Výše členského příspěvku ročníku 2009,2008 je 2500Kč na pololetí .
V zimě navíc 1-2x týdně možnost tréningového centra, cena 1250Kč nebo 2500Kč.
Výše členského příspěvku na 1.pololetí ročníku 2007 a starší je 5000Kč, na druhé pololetí 2500Kč.
Příspěvek zahrnuje náklady na veškeré společné baseballové vybavení, nájem tělocvičny a sportovišť,
odměny trenérů a startovného na pohár ČR, MČR a vybraných přípravných turnajů.
Platbu provádějte v těchto splátkách do 31. října (zimní část) a do 28. února (letní sezóna).
Platba bude prováděna přímo na účet u Komerční banky a.s.. Číslo účtu je 35-0477170277/0100,
konstantní symbol je 0308, do zprávy pro příjemce uveďte jméno, příjmení a kategorii hráče (dítěte).

Nedílnou součástí přihlášky musí být i přiložená kopie lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Případné nemoci, alergie:

Datum a vlastnoruční podpis/podpis zák. zástupce:

Upozornění pro rodiče a hráče
●
●
●

●
●

●
●
●

Povinností každého hráče je včasné zaplacení příspěvků. V případě že hráč nezaplatí příspěvky
ani po upomenutí, bude z tréninkové přípravy vyloučen.
Povinností každého hráče je pravidelně docházet na tréninky a zápasy. Případnou neúčast je
třeba předem oznámit trenérovi.
Hráči jsou povinni dbát pokynů trenéra. Hráč, který naruší chod tréninku nebo zápasu, bude
napomenut. V případě opakování prohřešku je trenér oprávněn vykázat hráče na dobu tréninku
mimo hrací plochu v rámci areálu nebo tělocvičny. Hráč, který bude soustavně narušovat chod
tréninků, může být z klubu vyloučen. O vyloučení rozhodne výkonný výbor klubu. Vyloučený hráč
nemá nárok na vrácení příspěvků, ani poměrné částky.
Sportovní klub odpovídá za hráče v určených prostorách (hřiště, tělocvičny) po dobu tréninků a
zápasů. Mimo tuto dobu a mimo určené prostory klubu za hráče neodpovídá.
Upozorňujeme na povinnost odpracovat ročně 10 brigádnických hodin na hráče (cca dvě brigády
- podzim, jaro). V opačném případě se roční příspěvky na hráče zvýší o 1000Kč (10x100Kč/h).
V případě, že se ujmete akce CLUB DAY, jsou brigádnické hodiny za jednoho hráče splněny.
Trenér je povinen dostavovat se včas na každý trénink a zápas. Hrací plocha a materiál musí být
připraveny před časem zahájení tréninku.
Trenér je povinen oznámit včas hráčům jakékoliv změny týkající se rozpisů tréninků a zápasů.
Rodné číslo a výše uvedené osobní údaje nebudou zneužity. Budou sloužit pouze k registraci do
sportovního klubu a ČBA.

________________________________________
vlastnoruční podpis/podpis zák. zástupce
Hroši Brno z. s.
Zámezí 14
621 00 Brno IČ:
26641721
info@hrosibrno.cz

www.hrosibrno.cz

