Поштовани родитењи
Овим путем Вас обавештавамо да је усвојен нови Правилник о чланству. Све информације у вези са тумачењем
правилника и стручно-педагошког рада са децом и тренажног процеса можете добити од Директора клуба
Костић Душана на број телефона 060 8516 504 или писати на е-маил. Све предлоге, примедбе и сугестије нам
можете послати на е-маил okroda.bgd@gmail.com
ИЗВОД ИЗ ПРАВИЛНИКА О ЧЛАНСТВУ
Члан 6.
Сви чланови су дужни приликом уписа да попуне и потпишу Упитник за Књигу чланова и Приступницу Клуба, у
складу са претходним чланом овог Правилника, као и друга потребна акта која им достави Клуб да попуне.
Члан 7.
Уколико су чланови Клуба малолетни, потребна акта потписују и родитељи, или један од родитеља малолетног
члана Клуба.
Члан 11.
Чланови Клуба су дужни да плачају чланарину до 10. дана у месецу за текући месец.
Члан 12
Сви спортисти чланови Клуба плаћају чланарину и када из било ког личног разлога не долазе на тренинге.
Уколико је у питању неки оправдани разлог због којег спортиста не може долазити на тренинге дуже од месец
дана, спортиста може да достави молбу директору Клуба за ослобађање плаћања чланарине или смањење
висине чланарине коју треба да плаћа за време одсутности.
Уз молбу, спортиста је дужан да достави и доказе одсутности.
Директор клуба разматра молбу и може донети одлуку да се молба одбије или усвоји и одреди да ли ће се
спортиста ослободити плаћања чланарине за време одсутности или ће се умањити износ чланарине који се
плаћа.
Члан 16.
Спортисти не смеју ући у спортску салу без присуства тренера.
Када тренер уђе у салу спортсти морају сачекати његов позив и тек након тога могу ући у спортску салу.
Члан 17.
Приликом доласка на тренинге и утакмице спортисти не смеју носити никакав накит, новац и друге вредне
ствари.
Тренер нема обавезу да прегелда спортсте, али уколико је видно, па тренер то уочи, може наложити спортисти
да скине накит, сат или неки предмет који носи а којим може повредити себе или другог спортисту.
У сваком случају Клуб не сноси одговорност ако настане повреда због ствари коју носи неки спортиста.
Члан 18.
За ствари остављене у свлачионици и сали , Клуб не сноси одговорност уколико нестану.
Препоручује се уколико неко има вредне ствари, као и вредне делове одеће или обуће, патике, да из
свлачионице понесе у салу и да сам обрати пажњу на њих, јер као што је наведено у ставу 2. овог члана, Клуб
не одговара за нестале ствари.
Члан 20.
Сваки нови члан- спортиста, је дужан да у року од петнаест дана од дана уписа у Клуб достави Клубу лекарски
преглед да је здравствено способан за обављање спортске активности.
Преглед се мора обавити у надлежној здравственој установи, односно заводу надлежном за спорт и медицину
спорта од старне специјалисте спортске медицине.
Члан 29.
Родитељи спортиста морају поштовати сва правна акта Клуба и дисциплину.
Уколико ремете дисциплину, тренинг или се непримерено понашају на утакмици, Клуб може забранити
присуство родитељима на тренинзима и утакмицама.

