DOHODA
mezi

Plaveckým oddílem TJ Pozemstav Prostějov o.s.
a

sportovcem resp. zákonným zástupcem dítěte organizovaném v plaveckém oddíle.
Plavecký oddíl Prostějov o.s. se zavazuje :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zabezpečit vhodné tréninkové podmínky pro svého člena odpovídající jeho věku a výkonnosti.
Zabezpečit trenéry na vedení tréninků.
Formou tréninkové činnosti zabezpečovat výkonnostní růst závodníka až po úroveň státní reprezentace.
V rámci finančních možností oddílu zabezpečit účast na závodech doma i v zahraničí s přihlédnutím na výkonnost
závodníka.
Dbát na bezpečnost svých svěřenců v průběhu tréninků, soutěží a jiných akcí pořádaných oddílem, ČSPS a na
akcích souvisejících s činností oddílu.
Zabezpečit plavecké tréninkové pomůcky napomáhající k tréninkovému procesu.
Zabezpečit přiměřenou výstroj pro reprezentaci oddílu.

Sportovec se zavazuje :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Řídit se „Všeobecnými zásadami sportovce“, které jsou součástí této dohody.
Předcházet poškození zdraví dodržováním správné životosprávy, pokynů trenéra, dbát na dostatečný přísun
vitamínů a minerálů.
Vzorně reprezentovat Plavecký oddíl TJ Pozemstav Prostějov o.s. po stránce sportovní i společenské doma i
v zahraničí.
Starat se o jemu přidělenou výstroj, používat ji pouze v průběhu akcí plaveckého oddílu. V případě ztráty,
poškození výstroje a pomůcek nahradit takto způsobenou škodu.
Absolvovat tréninkové hodiny dle věku a schopností, tak jak určí trenér (maximálně využívat hodiny tréninku).
Plánovanou nepřítomnost na tréninku oznámit svému trenérovi s dostatečným předstihem, v případě
onemocnění ihned.
Odhlásit se ze závodů minimálně 3 dny před odjezdem. V opačném případě uhradit objednané ubytování, stravu a
startovné.
V případě přestupu se řídit vnitřní směrnicí oddílu a přestupovým řádem ČSPS.

Rodič resp. zákonný zástupce se zavazuje :
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Zodpovídá za zdravotní stav svého dítěte. Případné zdravotní problémy (zvláště na tréninku či závodech) bez
prodlení oznámí osobnímu trenérovi.
Vytvářet vhodné podmínky pro zdravý vývoj dítěte – sportovce (vyvážená strava, psychická pohoda, dostatečný
příjem vitamínů a minerálů, finanční zabezpečení a pod…).
Pravidelně hradit klubové příspěvky, jejichž výšku stanovuje výkonný výbor plaveckého oddílu tak, aby byl
schopný zabezpečit chod oddílu. Příspěvky se hradí 2x ročně v termínu do 15. 10. a 15. 2. Doklad o zaplacení
ukázat trenérovi. V případě nesplnění dohodnutých povinností je nutné počítat s důsledky z toho vyplývajícími.
Informovat o individuálním uzavírání sponzorských smluv. V předstihu konzultovat uzavření takovéto smlouvy tak,
aby nedošlo k střetu zájmů mezi závodníkem a Plaveckým oddílem TJ Pozemstav Prostějov o.s..
Nezasahovat nevhodným způsobem do tréninkového procesu, nominací na jednotlivé závody a dění v oddíle.
Případné připomínky a návrhy směrem do oddílu bude konzultovat s vedoucím trenérem, vedením oddílu nebo
písemně na výbor Plaveckého oddílu TJ Pozemstav Prostějov o.s..
Souhlasí s dopravou osobním automobilem na vlastní riziko.

Každý člen útvaru talentované mládeže je členem Plaveckého oddílu TJ Pozemstav Prostějov o.s. (PoPro).
Zařazením se jejich účast v útvarech stává povinnou na období plavecké sezony.
Každý člen Plaveckého oddílu TJ Pozemstav Prostějov o.s. je povinný se řídit Stanovami TJ Pozemstav
Prostějov o.s., které jsou zaregistrované na Ministerstvu vnitra ČR.
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