
   
 
       

INFORMACE PRO RODIČE 
 

Zdravotní prohlídka: 

Dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb.,o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a 

sportu je před zaregistrováním posuzované osoby v organizaci povinná vstupní lékařská prohlídka, 

dále platí povinnost se podrobit každých 12 měsíců pravidelné lékařské prohlídce. 

Formulář ke vstupní lékařské prohlídce je přiložen k přihlášce do oddílu. 

Platná zdravotní prohlídka je podmínkou pro přijetí dítěte do oddílu, je také nutná pro účast na 

závodech.  

Členské příspěvky: 

- příspěvky se platí pololetně s následující splatností: 

1. pololetí (září - únor) - do 20. září  

2. pololetí (březen - srpen) - do 20. března  

• minipřípravka – 6-9 let (ročníky 2011 - 2014)  

800 Kč pololetně / 1500 Kč ročně 

• přípravka - 10-11 let (ročníky 2009 - 2010) 

2000 Kč za kalendářní rok (tj. 1000 Kč pololetně) 

• ml. a st. žactvo - 12-15 let (ročníky 2005 - 2008) 

3500Kč za kalendářní rok (tj. 1750 Kč pololetně) 

• dorost, junioři - 16-19 let (ročníky 2001 - 2004) 

3000 Kč za kalendářní rok (tj. 1500 Kč pololetně) 

• dospělí - 500 Kč za kalendářní rok, v případě využívání tělocvičen a  posilovny 2000 Kč 

- nově registrovaní připočítají k první platbě registrační poplatek Českému atletickému svazu – 100 Kč 

(jednorázově) 

- v případě, že do oddílu chodí sourozenci, je poskytnuta sleva 20%  z nižší částky členského příspěvku 

 (tj. zaplatíte místo 3000 Kč jen 2400 Kč, místo 2000 Kč jen 1600 Kč) 

- členské příspěvky je nutné uhradit:  

• na účet SK Děčín: 2701780352/2010. Var. symbol: 1 

• do zprávy pro příjemce uvést JMÉNO A PŘÍJMENÍ dítěte 

 

  



   
 
 

Další informace: 

- za cestu na kroužek atletiky a zpět zodpovídají rodiče 

- přihlášením nevzniká nárok na účast při závodech a soutěžích, o účasti rozhoduje vedoucí / trenér 

- rodiče potvrzují, že je dítě zdravé a nemá žádné skryté zdravotní potíže. Rodiče berou plnou 

zodpovědnost za problémy, které by mohly vzniknout zamlčením informací 

- rodiče uhradí škody, které dítě způsobí z nedbalosti nebo nekázně a jiných důvodů vyplývajících z 

porušení provozního řádu stadionu či z pokynu vedoucího / trenéra 

- pokud dojde z vážných důvodů k dlouhodobému přerušení docházky, případně k vystoupení z 

kroužku atletiky během roku, oznámí rodiče tuto skutečnost osobně nebo e-mailem vedoucímu / 

trenérovi (atletika@askdecin.cz) 

- absenci dítěte na tréninku prosím hlaste trenérovi formou SMS nebo e-mailu. 

- nedoporučujeme nosit cenné předměty na kroužek atletiky. Za jejich poškození nebo ztrátu 

nenese oddíl žádnou zodpovědnost. 

- na trénink dítě vždy vybavit oblečením vhodným do každého počasí. Podmínky se mohou během 

tréninku změnit, tréninky probíhají běžně i za mírného deště. Tzn. kromě vhodné obuvi pro 

sportovní aktivity, kraťasů a trika přibalit do batohu i dlouhé kalhoty, mikinu, nepromokavou 

větrovku 

- důležitý je i pitný režim, vždy vybavit dítě lahví na vodu, nenosit sladké nápoje, energetické nápoje 

apod. 

KONTAKT: 

Předseda oddílu: 

Jaroslav Calda   jaroslav.calda@seznam.cz  606 622 413 

Trenéři: 

Pavel Kolorenč kolorenc.pavel@seznam.cz 720 130 701 
Miroslav Hála atletika@askdecin.cz 732 143 148 
Dušan Kamenický duka.colours@seznam.cz 603 472 095 
Rudolf Homolka homolka@auto-homolka.cz 602 173 130 
Jan Handlíř jan.handlir@seznam.cz 731 252 772 
Oxana Matico oxana78@seznam.cz 777 467 551 

  

Rozpis tréninků:  

Aktuální rozpis tréninků a případné změny najdete na našem webu www.askdecin.cz 

V zimním období (od 1.11. do 31.3.) mohou být termíny tréninků upraveny dle volných kapacit v 

tělocvičnách. 

Další informace na:  www.askdecin.cz   www.facebook.com/atletikadecin 

 

http://www.askdecin.cz/

