
INFORMACE KE
SPORTOVNÍM PROGRAMŮM

(toto je příloha členské směrnice)

Všeobecné podmínky

Organizátor:

Elitavers – Sportovní akademií Jihlava, z.s.

Kontakty:

info@elitavers.cz
plavani@elitavers.cz
cviceni@elitavers.cz

Místa konání sportovních programů

Plavání:

Bazén Demlova - mapa zde
Bazén Rošického - E. Rošického 6, 586 01 Jihlava

Sportovní všestrannost dětí:

ZŠ T.G. Masaryka Jihlava - Žižkova 50,  586 01 Jihlava
ZŠ Havlíčkova Jihlava - Havlíčkova 71, 586 01 Jihlava

mailto:info@elitavers.cz
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mailto:cviceni@elitavers.cz
https://mapy.cz/s/defepuvege


ZŠ Křížová Jihlava - Křížová 1367, 586 01 Jihlava

Atletika:

ZŠ T.G. Masaryka Jihlava - Žižkova 50,  586 01 Jihlava
ZŠ Havlíčkova Jihlava - Havlíčkova 71, 586 01 Jihlava

Jóga dětem:

ZŠ T.G. Masaryka Jihlava - Žižkova 50,  586 01 Jihlava

Cyklistika - kolokurzy:

Bike park Demlovka Jihlava - mapa zde

Organizační info ke sportovním programům

Před a po tréninku
- před začátkem tréninku rodiče dovedou své dítě před šatnu daného sportoviště, dle

pokynů daného sportovního programu a situace. Děti se v šatně převléknou a připraví
na přesun na sportoviště. U šaten si sportovce vyzvedne trenér a dovede děti na
sportoviště.

- V případě nutnosti a po domluvě s hlavním trenérem daného programu, mohou
případně mladším dětem pomáhat při převlékání rodiče, pokud to nebude možné, tak
s převlékáním pomáhají instruktorky. Starší děti se převlékají sami (u nás je to
zpravidla od 5 let věku dítěte).

- trenér po skončení tréninku děti odvede zpět do šatny a rodič si děti vyzvedne před
šatnou

Co vše děti potřebují s sebou:

Plavání - plavky, plaveckou čepici, ručník, mýdlo, popřípadě plavecké brýle - doporučujeme,
doporučujeme pantofle (plavecké brýle a čepici lze u nás zakoupit přímo na tréninku)

Sportovní všestrannost dětí - sportovní oblečení, sportovní obuv (do tělocvičny čistou), pití
uzavíratelné (nejlépe čistá voda)

Atletika - přípravka - sportovní oblečení, sportovní obuv (do tělocvičny čistou), pití
uzavíratelné (nejlépe čistá voda)

Jóga dětem - sportovní oblečení pohodlné, podložka doporučená, pití uzavíratelné (nejlépe
čistá voda), děti cvičí bosé

Cyklistika - kolokurzy - sportovní oblečení vhodné na kolo, sportovní obuv, pití uzavíratelné
(nejlépe čistá voda), cyklistická helma, kolo v dobrém technickém stavu, v případě
chladnějšího počasí nepromokavou bundu

https://mapy.cz/s/cazegusele


Zákonný zástupce – povinnosti, práva, odpovědnost

Zákonným zástupce se rozumí osoba pověřená zastupování dítěte dle 858 zákona č.

89/2012 Sb., občanský zákoník. Pouze ten, může za zájemce/účastníka jednat ve

věcech týkajících se přihlášení, odhlášení na sportovní programy, předání a

převzetí. Chce-li zákonný zástupce přenést práva a povinnosti týkající se

sportovních programů na jinou osobu (dále jen osoba zastupující zákonného

zástupce) musí projev této vůle provést písemně. Dokument musí obsahovat jasnou

identifikaci osoby včetně kontaktních údajů a jasně vymezit rozsah jeho

zodpovědnosti (pouze převzetí/ převzetí v určitý den apod.), místo a datum sepsání

dokumentu a vlastnoruční podpis zákonného zástupce i osoby zastupující

zákonného zástupce.

Zákonný zástupce je povinen

1. Řádně podat Přihlašovací formulář e - přihlášku, dle podmínek konkrétního

sportovního programu.

2. Na každý trénink zajistit předání a převzetí účastníka sportovních programů

osobně nebo osobou zastupující zákonného zástupce

3. Neprodleně informovat organizátora o všech změnách (zejména zdravotního

stavu) týkajících se účastníka sportovních programů

Zákonný zástupce má právo

1. Na informace k začátku a průběhu sportovních programů a o organizaci sportovních
programů.

Stravování a pitný režim

- Sportovci si na sportovní programy a jejich tréninky nosí vlastní pití.
- Během tréninků se nejí a jídlo je zakázáno i v prostorách sportoviště a šaten

Vybavení na sportovních programech

- Elitavers - Sportovní akademie Jihlava, z.s. má na všech sportovních programech
sportovní vybavení pro všechny účastníky tréninků. Jedná se o kvalitní, certifikované
pomůcky, které jsou pravidelně dezinfikovány a obnovovány.

- Sportovní vybavení každý rok inovujeme a doplňujeme. Pokud si chce sportovec
donést na trénink vlastní pomůcky, tak po dohodě s hlavním trenérem daného
sportovního programu může.  Jedná se zejména o plavecké tréninky závodního
družstva, kdy sportovci mají vlastní vybavení, tak aby co nejvíce vyhovovalo jejich



potřebám.

Další informace

- Aktuální informace o rozpisu a organizaci sportovních programů naleznete vždy na
webu www.elitavers.cz

Sportovní programy v Elitavers - Sportovní akademii Jihlava jsou organizovány
1. pololetí:  září 2021 - leden 2022
2. pololetí: únor 2022 - červen 2022

Během státních svátků a školních prázdnin jsou sportoviště uzavřeny a tréninky se nekonají.
Změny jsou vyhrazeny.

V Jihlavě dne 1.1.2021

http://www.elitavers.cz

