PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA Tréninkového centra dětí a mládeže GCP

2022/23

1) Rodiče i hráči jsou povinni dodržovat platná a aktuální hygienická nařízení vlády ČR
2) Hráč je povinnen mít řádně a včas (před 1.lekcí) zaplacené tréninky, u řádných členů GCP
také roční členské příspěvky
3) Hráč je povinnen potvrdit/omluvit svou účast na každém tréninku v aplikaci TCM
4) Dostavit se 5min. před začátekem tréninku do indooru GCP.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ pro rodiče dětí do 8 let (ročník 2014 a mladší):
Děti 8 let a mladší musí rodiče OSOBNĚ předat 5 minut před začátkem tréninku trenérovi
V KLUBOVNĚ PŘED RECEPCÍ. Při pozdním příchodu je nutné dítě osobně předat trenérovi. Do
této doby za dítě zodpovídá rodič/doprovod dítěte. Po ukončení tréninku budou děti opět předány
rodičům před recepci, kde za ně tímto okamžikem přebírá odpovědnost rodič/doprovod.
STARŠÍ DĚTI přichází a odchází z tréninku samostatně, GCP za pohyb dětí mimo trénink
nepřebírá odpovědnost.
5) Omluvy z lekcí je třeba nahlásit do aplikace TCM a to nejpozději do 9:00 ráno před
začátkem tréninku.
Řádně omluvené lekce je možné si po domluvě s vedoucí TCM na adrese: tcm@gcp.cz
nahradit v průběhu daného období (náhrady není možno domlouvat s trenérem).
6) Hráč musí mít základní vybavení (minimálně 1 železo a putter). Začátečníkům budou po
dohodě s vedoucí TCM hole zapůjčeny a to buď dlouhodobě nebo na každý trénink. Děti by
měly mít u sebe dostatek vody.
7) Dodržujeme golfovou etiketu, tzn. že hráč se musí na trénink dostavit vhodně oblečen
(tričko s límečkem, sportovní obuv, dle počasí nepromokavou, zakázány jsou MODRÉ
JEANSY a tepláky). V závislosti na počasí by děti měly mít deštník, bundu a kalhoty do
deště/pláštěnku. Nevhodně oblečený hráč bude z tréninku bez náhrady vyloučen.
8) Hráč je povinnen dodržovat pokyny trenéra, golfovou etiketu a golfová pravidla. Během
lekce je zakázáno používat mobilní telefon či jiné el.zařízení, kromě měřiče vzdálenosti.
Nevhodné chování může být důvodem pro vyloučení z tréninku, popř.celého bloku bez
náhrady.
9) Vést tréninkový deník v aplikaci TCM, pokud je toto stanoveno trenérem.
10) Účastnit se klubových akcí a turnajů (Mistrovství klubu, GCP tour, dětských turnajů GCP) a
dětských/mládežnických turnajů započítaných do Mládežnického žebříčku ČGF
11) Hráč je povinnen co nejlépe reprezentovat GCP
12) Rodiče nemají v průběhu tréninku povolen vstup do indooru ani nezasahují do tréninků.
Výjimku musí povolit trenér dítěte. V opačném případě může být dítě bez náhrady z
tréninku vyloučeno.
13) Děti odchází po ukončení tréninku ze cvičných prostor samostatně. Vyjjímkou jsou děti do
8mi let, viz. výše.
Svým podpisem na přihlášce potvrzuje rodič/zákonný zástupce souhlas s těmito podmínkami a
povinnostmi.
Děkujeme, GOLF CLUB PRAHA

