SMĚRNICE

KLUBU BK

Členské příspěvky klubu BK Variace

VARIACE
člen:
přispívající:

Liberec
500,-Kč (např. rodič)
500,-Kč (např. závodník)

Za sportovní činnost, jak organizaci tréninku na ledu, tak i na suchu a celkovou metodiku
tréninku, má zodpovědnost hlavní trenér J. Sviatko, který spolupracuje se všemi ostatními
trenéry. Hlavní důraz bude kladen na společnou týmovou práci trenérů, ale i dětí a rodičů. Dále
na maximální kázeň a tréninkovou morálku. V případě, že se vyskytnou závažné problémy při
sportovní činnosti, ve vztahu mezi trenéry, dětmi a rodiči, upozorní hlavní trenér výbor BK
Variace a požádá o jejich vyřešení.
Zařazování závodníků do skupin navrhuje hlavní trenér po dohodě s ostatními trenéry a
konzultuje dále individuálně s rodiči.
Celková tréninková příprava je rozdělená na dvě části:
a) hlavní příprava (cca. srpen – duben)
b) suchá příprava (cca. květen – červen)
Na každou část se vytvoří tréninkový plán, ze kterého vyjde kalkulace pro placení příspěvků na
danou část. Členové kteří jsou zařazeni do skupin A, B, C jsou povinni platit měsíční paušál
podle zařazení do skupiny.
Soustředění jsou vždy řešena samostatně.
Cena za jednu hodinu tréninku na ledové ploše pro členy jiných klubů a TJ (ZOJ) je stanovená na
200,- Kč.
Náklady na ubytování a stravné pro trenéry, jejíchž závodníci startují na MČR budou hrazeny
z oddílových peněz dle platných směrnic. Náklady na ubytování pro závodníky nominovaných na
MČR platí klub.
Členové klubu mohou využít nad rámec standardních klubových hodin ledu i tzv. privátní
hodiny. Tyto veškeré hodiny navíc může schvalovat a objednávat hlavní trenér. S jeho svolením
dále může tyto hodiny u SFM Liberec s.r.o. objednávat pí. Urbánková. Náklady za pronájem
budou rozpočítány mezi ty, kteří tréninkovou hodinu využili.
Kalkulaci měsíčních příspěvků od souhlasuje členská schůze, a je po schválení závazná pro
všechny členy.
Placení měsíčních příspěvků dle kalkulace bude prováděno a to tak, aby vždy do konce daného
měsíce byly peníze na účtu BK VARIACE. V případě, že peníze na účtu nebudou do posledního
dne kalendářního měsíce, předá tuto informaci hospodář hlavnímu trenérovi a ten může po
rozhodnutí trenérské rady (potažmo VV BK Variace Liberec) závodníkovi zakázat účast na
trénincích až do zaplacení dlužné částky.
V případě, že budou dva sourozenci členové klubu, bude výše měsíčního příspěvku jednoho ze
sourozenců krácena o 50 %. V případě, že budou sourozenci v rozdílných skupinách, krátí se
paušál nižší skupiny.
V případě nemoci trvající déle než 30 dnů bude za každý následující den měsíční příspěvek

krácen o částku, která se rovná měsíčnímu příspěvku podělenému počtem tréninkových dnů v
měsíci.
Pokud chce bruslící člen ukončit činnost v klubu v průběhu měsíce, zbývající část příspěvku se
nevrací. Tuto skutečnost je povinen písemně oznámit jeden kalendářní měsíc dopředu
(např. oznámení záři = platba záři + říjen)
Odměna trenérů na soutěžích:
paušál 1.000, - Kč za jeden den na závodech a paušál 1.500, - Kč za jeden den na závodech pokud
závodník trenéra v jeden den pojede v rámci závodu krátký program i volnou jízdu.

Závodníkům bude zaúčtována částka 400,- Kč za závod/testy výkonnosti ČKS úhradou na osobní
účet. Evidenci předá trenér, který byl na závodech hlavnímu trenérovi (předseda trenérské rady),
a ten vše zpracuje a předá hospodáři.
Startovné na soutěžích si každý závodník hradí sám.
Každý z bruslících členů má u hospodáře veden svůj osobní účet.
Materiál nabývá účinnosti dnem 1.11.2021

