Tiger – Jiu Jitsu
PŘIHLÁŠKA ČLENSTVÍ V Tiger – Jiu Jitsu z.s.

2017/2018

Název:
Tiger – Jiu Jitsu z.s.
Klub:
Kralupy nad Vltavou
Forma:
Registrovaný spolek
Registrace:
VS/1-1/44 137/OO-R
Sídlo:
V Zátiší 1019, 278 01 Kralupy nad Vltavou
IČ:
70 86 39 03
Web:
www.tiger-jiujitsu.cz
Bankovní spojení: 191 868 784 / 0300, nejsme plátci DPH
Kontakty:

Martin Vořechovský
Jakub Běžel
Radek Jelínek
David Hunča
Eva Jelínková

+420 724 700 231, martin.vorechovsky@tiger-jiujitsu.cz
+420 736 459 754, jakub.bezel@tiger-jiujitsu.cz
+420 721 630 852, radek.jelinek@tiger-jiujitsu.cz
+420 774 921 224, david.hunca@tiger-jiujitsu.cz
+420 728 889 156, eva.jelinkova@tiger-jiujitsu.cz

Základní informace o členovi:
Příjmení a jméno:

…………………………………………………………………………………………..

Adresa:

…………………………………………………………………………………………..

Datum narození:

……………………………………… Telefon: ………………………......................

E-mail:

…………………………………………………………………………………………..

Zákonný zástupce u dětí do 18 let:
Příjmení a jméno:

………………………………………… Telefon:……………………………………..

E- mail:

.............................................................................................................................

Souhlasím, aby můj syn/dcera odcházel/a po tréninku samostatně:

ANO / NE

Členství je na dobu omezenou. Rozsah cvičení je upraven všeobecnými podmínkami.
Cvičenec je zařazen do skupiny:
Přípravka

Děti1

Děti2

Dospělí

BJJ

Členský příspěvek ve výši …….........na dobu …. měsíců uhradím převodem na č.ú.: 191868784/0300.
Členský příspěvek je 4000 Kč a je splatný k 30. 9. 2017. V případě dvou splátek je splatnost druhé
splátky 30.1. 2018. V případě dvou rodinných příslušníků se příspěvek snižuje na 3500 Kč a třech a
více na 3000 Kč.
Prohlašuji, že jsem byl informován o pravidlech Dójo a byl jsem seznámen se všeobecnými
podmínkami členství v Tiger – Jiu Jitsu a souhlasím s nimi. Souhlasím, aby mé osobní údaje byly
použity pro interní potřebu Tiger – Jiu Jitsu. Souhlasím s publikováním svých fotografií a
videonahrávek z akcí Tiger – Jiu jitsu v elektronických médiích a tisku.
V ……………………………………………………
Podpisy:
………………………………………..
zástupce ORT Tiger – Jiu Jitsu

Dne …………………………………………………..
………………………………………......
Člen (zákonný zástupce)

TIGER – Jiu Jitsu: výuka bojových sportů.
www.tiger-jiujitsu.cz

Tiger – Jiu Jitsu
Čestné prohlášení
o zdravotní způsobilosti
Prohlašuji, že ………………………………………………..……………………..(jméno člena)

je plně způsobilý(á) cvičit a trénovat bojová umění, nemá žádné zdravotní problémy, které by
mohly ohrozit jeho zdraví, a jeho ošetřující lékař mu nezakázal jakékoliv sportovní aktivity.
Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení nebylo
pravdivé.

V …………………………………..

dne …………………………….

………………………………………….
Podpis člena (zákonného zástupce)
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Tiger – Jiu Jitsu
Všeobecné podmínky
1. Úhrada členského příspěvku člena opravňuje:
a) k členství v Tiger – Jiu Jitsu (dále jen TJJ) po dobu 12 měsíců, pokud není uvedeno
jinak
b) ke cvičení na trénincích (září až červen, podle zařazení do tréninkové skupiny a
pokud není stanoveno jinak)
c) ke zvýhodněné účasti na akcích pořádaných Tiger – Jiu Jitsu
2. TJJ se zavazuje informovat člena o trvalé změně cvičebního místa, času nebo rozsahu
cvičení, a to min. 14 dní předem.
3. TJJ si vyhrazuje právo na změnu rozvrhu hodin vázaných na dobrou funkci sálu (stáže,
dodatečné kurzy, letní rozpis hodin)
4. TJJ si vyhrazuje právo na zrušení tréninku z důvodů: stáže, sportovního představení,
dovolené, nemoci. Všichni členové budou o této změně s předstihem informováni.
5. Člen (zákonný zástupce) se zavazuje, že bude dodržovat dójo etiku, hygienu, dbát o svou
bezpečnost, bezpečnost ostatních členů a pokynů instruktorů.
6. Člen (zákonný zástupce) se zavazuje, že dodá lékařské potvrzení do 14 dnů od zahájení
členství. Lékařské potvrzení lze nahradit čestným prohlášením. V tomto dokumentu musí být
uvedeno, že člen je způsobilý cvičit a učit se bojová umění. Bez potvrzení nebo čestného
prohlášení bude členovi zakázáno cvičit, a to bez nároku na vrácení členských příspěvků až
do té doby, než potvrzení dodá.
7. Člen (zákonný zástupce) se zavazuje, že zaplatí členský příspěvek v předem stanovených
termínech způsobem navrženým poskytovatelem a nebude se nijak zbavovat této povinnosti.
8. Pokud dojde ke změně adresy člena o více než 50 km, nebo člen trpí zdravotními obtížemi,
které mu trvale brání ve cvičení, pak je možné členství předčasně ukončit a poměrná část
členského příspěvku sníženého o nevratnou část poplatků (pojištění) mu je vrácena.
9. Členství v TJJ zahrnuje úrazové pojištění členů do 18 let. Platí pouze pro členy přihlášené do
31.10. příslušného kalendářního roku. Pojištění je uzavíráno následně do 30 dní.
10. Členství v TJJ je obnovováno každých 12 kalendářních měsíců.
11. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit tyto všeobecné podmínky sportovního klubu Tiger –
Jiu Jitsu. O této změně je povinen vhodným způsobem členy informovat.
12. Informace o povinnostech a pravidlech Dójo poskytuje zástupce Tiger – Jiu Jitsu V případě
porušení pravidel Dójo si TJJ vyhrazuje právo na vyloučení člena TJJ z tréninků.
13. TJJ si vyhrazuje právo na změnu zařazení v rámci skupin cvičenců podle schopností a
dovedností členů.
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