
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA Tréninkového centra dětí a mládeže GCP  2021 
START / START+ / SPORT /TOUR GYM 

1) Hráč je povinnen mít řádně a včas (před 1.lekcí) zaplacené tréninky, u členů GCP také 
členské příspěvky. 

2) Dostavit se řádně a včas na tréninkovou lekci do prostoru cvičné louky, před výdej míčů. 
 Hráči zařazení do programu START se musí nejpozději 10 minut před začátkem lekce 
 dostavit DO KLUBOVNY PŘED RECEPCI GCP. Děti budou společně odvedeny do 
 tréninkového  prostoru. Později příchozí musí osobně na driving range z důvodu  
 BEZPEČNOSTI DOPROVODIT RODIČ A DÍTĚ OSOBNĚ PŘEDAT TRENÉROVI. 
 DO TÉTO DOBY ZA DÍTĚ V AREÁLU ZODPOVÍDÁ ZCELA RODIČ/DOPROVOD 
 DÍTĚTE. 
- DĚTI ZE SKUPINKY START, START+ přivede po tréninku trenér nebo jím pověřená osoba před 

recepci GCP, kde si dítě přebírá rodič nebo jiná oprávněná osoba.  
- DĚTI ZE SKUPINEK SPORT, TOUR, TOURGYM, REPREZENTACE ATD. odchází po 

tréninku sami a ukončením tréninkové lekce zodpovídá za dítě rodič. 

3) OMLUVY z lekcí je třeba provést pouze přes webovou stránku www.gcprh.tcm.golf    
a to nejpozději 2 hodiny před začátkem tréninku.  

 Omluvené lekce je možné si po domluvě s vedoucí TCM (nikoli trenérem) NAHRADIT.  

4) Hráč musí mít základní vybavení (minimálně železo a putter). Začátečníkům budou po 
dohodě hole zapůjčeny. Děti by měly mít u sebe dostatek pití. 

5) Hráč se musí na trénink dostavit vhodně oblečen (tričko s límečkem, sportovní obuv, 
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. 

6) Hráč je povinnen dodržovat pokyny trenéra, golfovou etiketu a golfová pravidla. Nevhodné 
chování může být důvodem pro vyloučení z tréninku, popř.celého bloku bez náhrady. 

7) Vést tréninkový deník v aplikaci TCM, pokud je toto stanoveno trenérem. 

8) Podle možnosti se co nejvíce účastnit klubových turnajů (Mistrovství klubu, GCP tour, 
dětských turnajů GCP) a dětských turnajů započítaných do Mládežnického žebříčku ČGF 

9) Hráč je povinnen chránit majetek klubu a přispívat k jeho zvelebení  

10) Hráč je povinnen co nejlépe reprezentovat GCP 

11) Rodiče mohou sledovat trénink dětí z povzdálí (min. 50m), nezasahují slovně ani jinak do 
tréninků. 

 Děkujeme,  GOLF CLUB PRAHA 




