Pravidla členství ve spolku - řádné členství
Platné od 1.9.2022
- přidružené členství
* * * * * * * * * * * *
- čestné členství
Členem spolku Sportovní a kondiční klub Kladno z.s. se může stát jakákoli fyzická osoba starší 18 let,
osoba mladší 18 let jen prostřednictvím svého zákonného zástupce staršího 18 let, nebo právnická osoba. Práva
a povinnosti členů se řídí stanovami spolku a příslušným druhem členství.
1. Členem spolku se stane uchazeč po řádném vyplnění písemné přihlášky a zaplacení členského příspěvku na
aktuální pololetí.
2. Členské příspěvky:
Členský příspěvek je pololetní, splatný nejpozději do 30.9. a 1.3. průběžného roku, v této výši:
2100,- Kč – základní poplatek (členství + 1 trénink týdně)
3100,- Kč – zvýhodněný poplatek (členství + 2 tréninky týdně)
Ve výjimečných případech lze řádné příspěvky nahradit platbou 150,- Kč za jednotlivý trénink.
Vracení členských příspěvků: Důvodem pro vrácení členských příspěvků je pouze změna zdravotní
způsobilosti člena, pokud se jedná o přidružené členství. Žádost o vrácení musí být podána písemně a
doložena písemnou lékařskou zprávou. Důvodem ke vrácení členských příspěvků není neúčast na
trénincích z důvodů: nemoci, úrazu, přestěhování, z dalších jiných osobních důvodů, z důvodu zásahu vyšší
moci, zavinění třetí stranou, omezení nebo zrušení tréninků nařízením vlády nebo omezením jinými
právními předpisy, nebo z důvodu dalších jiných nepředpokládaných výjimečných situací. Absenci na
trénincích ve své skupině lze nahradit docházkou i do jiné skupiny.
Prominutí členských příspěvků: členské příspěvky neplatí řádní členové, pokud vykonávají trenérskou
práci, zastávají volenou funkci ve spolku, nebo se významně podílí na činnosti spolku. Členské příspěvky
dále neplatí čestní členové spolku. Členské příspěvky mohou být prominuty (buď celé, nebo částečně) i
přidruženým členům spolku, a to ve výjimečných situacích, buď vyhláškou vydanou spolkem, nebo
po vzájemné dohodě a po písemné odůvodněné žádosti.
O vracení nebo prominutí členských příspěvků rozhoduje výkonný výbor spolku a nevzniká na něho žádný
právní nárok.
3. Člen spolku je povinen dodržovat tato pravidla a STANOVY spolku. V případě méně závažného porušení
pravidel a stanov bude člen napomenut, v případě závažného porušení, nebo opakovaného méně závažného
porušení pravidel je možné člena vyloučit bez náhrady.
4. Přidružené členství skončí automaticky po uplynutí školního roku (30.6.). Řádné a čestné členství je bez
časového omezení.
5. Členství může skončit kdykoli dohodou obou stran, nebo jednostranně vyloučením člena nebo vystoupením
člena z klubu. Toto může být provedeno i jen na základě ústního sdělení.
6. Pokud dojde k úmyslnému poškození nebo prokázanému zavinění ztráty svěřené věci, vybavení sportoviště
apod., má spolek právo vymáhat po členovi náhradu v plné výši, nebo ve výši nároků třetí strany, nebo ve
výši nově zakoupené totožné věci.
7. Převzetí odpovědnosti za nezletilé dítě: Trenér nebo jiná pověřená osoba přebírá odpovědnost za dítě, které
přijde na trénink a které je členem spolku, okamžikem zahájení tréninku/akce touto odpovědnou osobou či
trenérem, a nebo dřívějším osobním převzetím dítěte na trénink/akci nebo do šatny.
8. Odpovědnost trenéra končí okamžikem řádného ukončení tréninku, nebo odchodem dítěte ze šatny.
9. Odpovědnost trenéra trvá po celou dobu tréninku – i v době, kdy je trénink např. přerušen z důvodu
zhoršení počasí, pokud si dítě nepřevezmou rodiče dříve.
10. Pokud bude dítě vyzvedávat z tréninku jiná osoba než zákonný zástupce uvedený na přihlášce nebo rodič či
prarodič, je potřeba přinést na trénink prohlášení, že dítě může odejít s touto osobou, nebo informovat
osobně trenéra na začátku tréninku (také při vyzvedávání nezletilým sourozencem!).
11. Pokud bude moci dítě odcházet samo domů po skončení tréninku, rodiče vyplní a přinesou prohlášení o
samostatném odchodu z tréninků, formulář je ke stažení v Dokumentech na www.skk-kladno.cz
12. Všichni členové jsou dále registrování v dalších zastřešujících organizacích – především Česká unie sportu,
závodníci v Českém svazu kolečkového bruslení.

Povinnosti člena spolku – pro všechny druhy členství, výňatek ze stanov:
1. Podílet se dle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti spolku.
2. Dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy spolku a základní normy sportovního chování.
3. Plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů spolku.
4. Šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží k zabezpečení činnosti spolku, jakož i usilovat o dobré
jméno spolku.
5. Řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s členstvím a činností ve
spolku.
Další povinnosti člena spolku při účasti na trénincích:
6. Docházet pravidelně, včas a s náležitými potřebami na tréninky a další mimořádné akce.
7. Omlouvat svou nepřítomnost na trénincích, která bude delší než 1 týden. Omlouvat svou nepřítomnost na
mimořádných akcích vypsaných pro příslušnou tréninkovou skupinu.
8. Vstupovat na sportoviště jen s trenérem, případně s jinou pověřenou osobou. Neopouštět trénink a
sportoviště nebo místo akce bez vědomí trenéra, případně jiné pověřené osoby.
9. V době tréninků a dalších mimořádných akcí dbát pokynů trenéra, případně jiné osoby, která organizuje
průběh akce, dbát bezpečného pohybu na sportovištích, která užívají i jiné osoby apod.
10. Nenosit na tréninky a jiné mimořádné akce předměty a věci které by mohly ohrozit zdraví, bezpečnost nebo
mravní výchovu ostatních členů klubu nebo jiné třetí osoby.
11. Nenosit na tréninky a jiné mimořádné akce cenné předměty, za jejich ztrátu nebo poškození klub nenese
odpovědnost. Nenosit na tréninky šperky, náramky, prstýnky a podobné ozdoby z bezpečnostních důvodů.
12. Chovat se v době tréninků, závodů a na dalších mimořádných akcích v rámci „slušného chování“ tak, aby
nikdo nepoškozoval dobré jméno spolku, aby nepoškozoval zájmy a nároky dalších členů, případně jiné
třetí strany.
13. Chovat se ke svěřeným pomůckám, ale i k ostatnímu vybavení sportovišť a prostorám, šetrně a dbát na
vrácení pomůcek zpět trenérovi, případně jiné pověřené osobě.
14. Dodržovat zásady fair play.
15. Nahlásit neprodleně změny v povinných údajích uvedených na přihlášce, změny zdravotní způsobilosti.
Práva člena spolku – pro všechny druhy členství, výňatek ze stanov:
1. Účastnit se sportovní, kulturní a společenské činnosti spolku.
2. Být informován o činnosti spolku.
3. Účastnit se akcí, školení a seminářů, podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce, za předpokladu,
že účast není v konkrétním případě vázána jen na určitý druh členství.
4. Uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti spolku.
5. Účastnit se jednání orgánů spolku jen, jedná-li se o činnost či chování daného člena.
6. Změnit druh svého členství, pokud jsou pro změnu splněny podmínky dle stanov.
7. Kdykoli ukončit členství.
Další práva člena spolku při účasti na trénincích:
8. Nahradit si zmeškané tréninky ze zdravotních či jiných osobních důvodů a to docházkou na trénink
s jinou skupinou.

