
ATHLETIC CLUB SPARTA PRAHA 

190 00 Praha 9, Kovanecká 27  

 

Podmínky pro přijetí nových členů do závodních družstev žactva a 
přípravek A. C. SPARTA PRAHA 

 

Rodiče, zákonní zástupci (dále jen rodiče) svým podpisem potvrzují, že souhlasí s přijetím svého syna (dcery) do 
závodních družstev žactva a přípravek A. C. SPARTA PRAHA. Zároveň potvrzují, že souhlasí se zásadami pro přijetí do 
družstev žactva a přípravek. 

 

1. Podpis rodičů na přiloženém POTVRZENÍ a přijetí na zápisu zabezpečuje přednostní zařazení do družstev žactva a přípravek A. C. 
Sparta Praha pro období 2017/2018. 

 

2.  Oddílový příspěvek pro období 2017/2018 stanovila správní rada klubu na částku 4000 Kč. Toto částku je povinnost uhradit 
bankovním převodem nejpozději do sedmi pracovních dnů od dne přijetí přihlášky při zápisu do klubu na účet klubu o FIO 
BANKY, číslo účtu 2700494856/2010, variabilní symbol 888, ve zprávě pro příjemce uveďte jméno a příjmení syna či dcery. 
 

3. Žáci a žákyně, kteří budou na základě zápisu přijati do závodních družstev žactva a přípravek klubu pro období 2017/2018 
(podepsané „Podmínky“) a v termínu uhrazený oddílový příspěvek mají klubem zabezpečeno: 

Odborné vedení dvou tréninkových jednotek v každém kalendářním týdnu počínaje nejpozději  dnem 11.9.2017 
V zimním období je zabezpečena nejméně jedna tréninková jednotka v tělocvičně či hale a druhá tréninková hodina pak formou 
venkovního tréninku. Žáci a žákyně mají v zimních měsících i možnost tréninků v přetlakové atletické hale na Strahově v době od 
17:00 do 19:00 hodin v přidělených dnech. 
Jednotlivé tréninkové jednotky vedou odborně vzdělaní trenéři a trenérky, kteří rozhodují o místě konání tréninků na základě 
tréninkové plánu družstva a klimatických podmínek. Tréninky se nekonají v době školních prázdnin a státem uznávaných svátků. 
Součástí tréninkového plánu je i povinná účast na závodech a soutěžích na základě tréninkového plánu jednotlivých družstev.  
Žáci a žákyně jsou zařazovány do jednotlivých družstev na základě rozhodnutí trenérské rady klubu s přihlédnutím k časovým 
možnostem žáků a žákyň, jejich věku a sportovním dovednostem 

 

4. Žákům a žákyním na základě přijetí za členy (podepsané „PODMÍNKY“ a uhrazený oddílový příspěvek) klub dále zabezpečí  
• Základní úrazové pojištění. 
• Jednotné tréninkové tričko, zakoupení závodního dresu. 

• Možnost účasti na letních táborech klubu pořádaných v Praze i mimo Prahu, případně na dalších soustředěních pořádaných v průběhu  
               roku jednotlivými tréninkovými skupinami 

• Vrácení alikvotní části oddílového příspěvku, na základě písemné žádosti a lékařského potvrzení pokud dlouhodobé onemocnění (nejméně 

dva měsíce) znemožní účast žáka, či žákyně na pravidelném tréninku.  

 

5.  Rodiče na základě přijetí do závodních družstev žactva a přípravek A. C. Sparta Praha: 
• Odpovídají za zdravotní způsobilost k sportovní činnosti svého dítěte. (Doporučujeme rodičům před zahájením tréninků absolvovat prohlídku 

u svého dětského lékaře) 
• Zajistí účast svého syna (dcery) na pravidelných trénincích, závodech a soutěžích. Prostřednictvím elektronické pošty omlouvají ze závažných 

důvodů jejich případnou neúčast na trénincích, závodech a soutěžích.  

• Zajistí pro tréninky, případně závody nezbytné sportovní vybavení podle pokynů trenéra družstva. 

• Doprovázející osoby žáků a žákyň nemohou vstupovat na plochu konání tréninkových jednotek a závodů a žádným způsobem zasahovat de 
jejich průběhu. 

• Doporučujeme pravidelně sledovat naše klubové webové stránky http.//www.atlletikasparta.cz, kde zveřejňujeme všechny nezbytné 
informace o činnosti klubu i případných změnách v trénincích. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

POTVRZENÍ (Prosíme vyplňte hůlkovým písmem a přineste vyplněné k zápisu) 

 

Potvrzuji svým podpisem, že souhlasím s přijetím mého syna (dcery) do závodního družstva žactva, přípravek v A. C. Sparta Praha 
pro období září 2017 až srpen 2018. Potvrzuji, že jsem se seznámil-la a souhlasím s výše uvedenými podmínkami pro členství mého 
syna (dcery) v atletickém klubu A. C.  Sparta Praha. 
Prosím uveďte informace o svém synovi (dceři) 

 
Příjmení.…………………………………………………………………………….Jméno…………………………………………………………………………………….. 

 
Datum narození………………………………………………………………….Rodné číslo………………………………………………………………………………. 
 
Adresa bydliště…………………………………………………………………………………………………………………………………PSČ……………………………. 
 
Telefonní číslo syna (dcery) pokud jej vlastní………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Emailová adresa syna, (dcery) pokud ji vlastní…………………………………………………………………………………………………………………………. 
Prosím uveďte kontaktní údaje 

 

Jméno a příjmení …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Číslo telefonu ………………………………………………………………………Emailová adresa………………………………………………………………………………………………  

 
 
 
Dne………………………………Jméno a příjmenií…………………………………………………………………………………………….Podpis…………………………………........... 

 

 


