
ČLENSKÁ SMĚRNICE

(dále jen ,,směrnice")

zapsaného spolku

Elitavers – Sportovní akademie Jihlava, z.s.
IČ 03461726

se sidlem Poláčkova 5107/10, 586 01 Jihlava

(dále jen ,,spolek")

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Tato směrnice je vnitřním předpisem spolku vydaným za účelem úpravy práv a
povinností členů spolku, dalšího rozvedení jednotlivých ustanovení stanov
spolku (dále jen ,,Stanovy"),  to  vše  zejména  v souvislosti  s organizací
tréninků sportovních programů  coby jedné z činností spolku.

2. Pro účely této směrnice se následujícími pojmy rozumí:
a. Oprávněnými osobami  jsou  osoby v pracovněprávním vztahu  se

spolkem  na pracovní   pozici trenér   /   hlavní trenér   /   asistent
trenéra, instruktor, které   jsou   přiřazeny k určitému tréninku.

b. Tréninky jsou na pololetí sestavené soubory lekcí sportovních
programů zpravidla s určitým zaměřením (např. plavání, sportovní
všestrannost dětí, atletika, triatlon, cyklistika, jóga dětem, ... ) konající se
v určitých časových harmonogramech, k účasti na nichž jsou členy
spolku a osobami mající zájem o členství podávány přihlášky.

Článek II.

Postup vzniku členství

1. K rozvedení čl. IV. Stanov vztahující se ke vzniku členství se určují následující
pravidla.

2. Písemnou přihláškou ve smyslu  čl. IV., první  odstavec, písm.  a)  Stanov  se
rozumí  i kompletně  vyplněná  přihláška  podána elektronickou  formou
vyplněním   registračního formuláře a jeho odesláním prostřednictvím
webového rozhraní na adrese: www.elitavers.cz nebo na www.bezvaplavani.cz
(dale take jen ,,e - přihláška"). Kompletně vyplněná e-přihláška vyjadřuje projev
vůle osoby stát se členem spolku.

3. Na  základě  odeslané,  kompletně  vyplněné e-přihlášky bude osobě  mající
zájem  o  členství ve spolku  zaslán potvrzující e-mail na emailovou adresu

http://www.elitavers.cz
http://www.bezvaplavani.cz


zadanou  v e-přihlášce,    ve  které ji budou sděleny  informace k platbě
členského příspěvku.

4. Osobě mající zájem o členství vzniká členství na základě podané e-přihlášky
okamžikem připsání členského příspěvku ve stanovené výši na účet spolku. O
této skutečnosti bude člen spolku uvědomen potvrzovacím emailem o obdržení
platby a dni vzniku členství na e-mail uvedený v e-přihlášce.

Článek III.

Ochrana osobních údajů
Zvukové, obrazové a zvukově obrazové záznamy členů spolku

1. Zpracování   osobních   údajů členů  spolku   je upraveno  samostatnou

směrnicí  spolku k uplatňování pravidel pro ochranu osobních údajů, která je

závazná jak pro členy, tak pro orgány spolku.

2. Zpracování  zvukových, obrazových a zvukově  obrazových záznamů členů
spolku, jsou-li pořizovány, je prováděno na základě souhlasu člena, u členů
mladších 16 let udělovaného zákonným zástupcem člena. Souhlas s  tímto

zpracováním je získáván zpravidla elektronicky v rámci procesu přihlášení

člena do spolku. Zvukové, obrazové a zvukově obrazové záznamy  člena může

spolek  bezúplatně  a  po  neomezenou  dobu  užít pro účely vedení evidence

členů spolku (jen obrazové záznamy) a pro účely veřejné propagace spolku

(zejmena zveřejňování fotografií a videozáznamů z tréninků a jiných akcí

pořádaných spolkem).

Článek IV.

Právo účasti a organizace tréninku

1. Člen spolku má právo účastnit se lekcí tréninku, který si zvolil v e-přihlášce.
2. Pro vstup člena na konkrétní lekci tréninku je nezbytné, aby se člen spolku

prokázal oprávněné osobě dokladem o vzniku členství
3. Nastane-li okolnost, pro kterou se z důvodů stojících na straně spolku nebo jiných

objektivních důvodů nebude moci  určitá lekce  tréninku konat dle
harmonogramu,  bude ze strany spolku členovi sdělen termín určený spolkem,  ve
kterém  proběhne  náhradní lekce. Spolek má právo rozhodnout i  tak, že určitá
lekce se z  předešle popsaných důvodů zrušuje bez náhrady.

4. Spolek  si   vyhrazuje  právo  na   změnu  harmonogramu lekcí   před  i  v průběhu
trvání tréninku. Člen spolku přihlášený na trénink, u něhož došlo ke změně
harmonogramu, má právo být s takovou změnou včas seznámen.

5. Bližší podrobnosti týkající se tréninků obsahuje vždy informační e - mail, který
chodí členům před začátkem tréninkového období, a to na adresu, kterou uvedli v
e - přihlášce. Tyto informace jsou také vždy na webu spolku.



Článek V.

Členský příspěvek

1. Členský příspěvek se předepisuje vždy na pololetí školního roku.
2. Výše členských příspěvků závisí na typu tréninku vybraného v e - přihlášce. Výše

předepsaných členských příspěvků  pro  aktuální  pololetí jsou  uvedeny  na
webové stránce spolku www.elitavers.cz .

3. Závazné pokyny k platbě členských příspěvků obsahuje e-mail potvrzující
vyplnění e-přihlášky.

4. Nedojde-li  po skončení všech lekcí tréninku k opětovnému vyplnění  a  odeslání
přihlášky, ve které  člen  opětovně  vybere  trénink, kterého  se  chce  účastnit  v
dalším  pololetí, a k zaplacení členského příspěvku na další pololetí, nemá to vliv
na členství takového člena ve spolku, ledaže  předsednictvo rozhodne  jinak.
Takový člen však nemá právo účastnit se tréninků.

5. Členský  příspěvek  je  na  základě  rozhodnutí  předsedy spolku  ze  dne
14.12.2017 nevratný. V případech   zvláštního  zřetele hodných může předseda
výjimečně rozhodnout o vrácení zaplaceného příspěvku nebo jeho části, na
takové vrácení však není právní nárok.

Článek VI.

Povinnosti členů při účasti na tréninku

1. Členové jsou při účasti na lekci tréninku všech sportovních programů povinni
zejména:

a. řídit se bezvýhradně pokyny trenera,
b. nevzdalovat se po dobu trvání lekce bez svolení trenéra z

jeho dohledu (to platí i pro vzdálení se za účelem použití
WC),

c. chovat se ukázněně, chodit pomalu, opatrně,
d. svým chováním v maximální možné míře předcházet vzniku

újmy na zdraví či na majetku,
e. neskákat do bazénu bez svolení trenéra

Článek VII.

Bezpečnost a odpovědnost za věci vnesené do lekce tréninku

1. Oprávněné osoby dohlíží na bezpečnost a ochranu zdraví členů výlučně po
dobu trvání lekce tréninku.

2. Spolek nenese žádnou odpovědnost za škodu, která vznikla členovi v důsledku
porušení povinnosti dle této směrnice nebo v důsledku nedodržení pokynů
oprávněné osoby.

http://www.sportsteam.cz/
http://www.elitavers.cz


3. Je-li člen nezletilý, vzniká zákonným zástupcem povinnost
a. před začátkem lekce doprovodit člena do místa konání lekce a předat ho

k účasti na lekci oprávněné osobě,
b. po skončení lekce být nejpozději v čase konce lekce připraven k převzetí

člena z lekce od oprávněné osoby.

4. Spolek nenese žádnou odpovědnost, dojde-li při porušení povinností
zákonného zástupce člena uvedené v předchozím odstavci tohoto článku směrnice
k jakékoliv  újmě na zdraví či na majetku člena nebo třetí osoby.

5. Spolek neodpovídá za jakékoliv věci člena vnesené do lekcí tréninku.

Článek VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato směrnice je závazná pro všechny členy spolku. Nové schválené znění této
směrnice nabývá vůči členům spolku účinnosti okamžikem schválení, neurčí
-li předseda účinnost pozdější.

2. Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem následujícím po dni, kdy
došlo k jejímu schválení předsedou spolku.

Příloha č. 1 - Informace ke sportovním programům

Schváleno dne 1.8.2021

Předseda spolku

Libor Kuchyňa


