
DESATERO pravidel
pro všechny členky moderní gymnastiky GSK - Ústí nad Labem

Oddíl, do kterého jste vstoupily, se specializuje na kombinovaný a volný program moderní gymnas�ky. Pravidelně se zúčastňujeme
oblastních přeborů a dalších závodů na oblastní či republikové úrovni. Každý rok pořádáme závody Ústecký pohár, Ústecký pohárek a
Porta Bohemica Cup, vnitřní kontrolní závody a další akce nejen pro rodiče.

_____________________________________________________________________________________________

- Prosíme rodiče, aby trenérky nerušili během tréninku s dotazy. Pokud je to možné, využijte čas po tréninku, případně trenérky
e-mail.

- Nedožadujete se výjimečně přítomnos� na tréninku, ostatním dětem by to bylo líto. Budou pořádány ukázkové hodiny, ve kterých
se budete moci na své dě� podívat.

- Při změně kontaktních údajů (e-mail, telefon, adresa) nás prosím včas informujte, abychom Vám mohli v případě výjimečných
situací (zrušení tréninku, úraz apod..) podat informace.

___________________________________________________________________________

Má-li být úroveň oddílu zachována, je třeba, aby jeho členky dodržovaly základní pravidla:

1. Na vypsané tréninky chodím pravidelně, včas (nejlépe 5 minut před zahájením) a s dobrou náladou (pozdní příchody se tolerují
jen v případě delšího školního vyučování).

2. Nepřítomnost je třeba řádně omluvit předem. Jiné nepředvídatelné důvody včetně nemoci do příš�ho tréninku písemně /
elektronicky nebo telefonicky své trenérce. Víc jak 50% neomluvená nepřítomnost, dva po sobě jdoucí měsíce, je důvodem pro
ukončení činnos� v oddíle bez nároku na vrácení členského poplatku.

3. Před zahájením a ukončením tréninků jsem povinna pomoci při přípravě a úklidu tělocvičny (rozbalovat a balit koberce).

4. Na trénink nosím vhodné sportovní oblečení (přiléhavé), špičky / bílé ponožky a jsem řádně učesaná (drdol, spletené vlasy,
culíky). Cvičím bez ře�zků, náramků apod.

5. Dodržuji pitný režim. Pi� nosím ve vhodné plastové uzavíratelné a podepsané láhvi. Jídlo a žvýkačka do tělocvičny nepatří.

6. V době tréninku ak�vně spolupracuji s trenérkami. Zkušenější gymnastky ak�vně pomáhají mladším.

7. Pokud chci opus�t tělocvičnu, nahlásím to své trenérce.

8. Udržuji v čistotě a pořádku zapůjčené náčiní, trikot nebo oddílové oblečení (sportovní souprava atd.) a včas vracím dle pokynu
trenérky.

9. Jsem povinna zúčastnit se pro mne určených závodů, vystoupení, soustředění či jiné oddílové akce. Vyskytne-li se nějaká
překážka, pla� pravidlo omluvení se předem.

10. Jsem povinna řádně a včas pla�t členský příspěvek. Pokud nebude členský příspěvek uhrazen v termínu, nebude cvičence
povolen vstup do tělocvičny.

___________________________________________________________________________

Při opakovaném porušení uvedených povinnos� zváží trenérky další činnost gymnastky v oddíle.

Trenérky GSK.


