
POKYNY  A  ZÁKLADNÍ  INFORMACE PLACENÍ ODDÍLOVÝCH PŘÍSPĚVKŮ PRO  
RODIČE A  ČLENKY 

KLUBU MODERNÍ GYMNASTIKY SK MG CHODOV PRAHA 
PRO TRÉNINKOVÝ ROK 2015 – první kalendářní pololetí (2. školní pololetí) 

 
 

• Rozvrh hodin pro všechny členky bude stále vyvěšen na webových stránkách klubu MG. Všechny 
členky oddílu MG, Sps a SCM budou dodržovat rozvrh hodin tréninků! 

• Platby příspěvků probíhají od 15.-28.2. 2015.  
 

 
• Placení členských příspěvků bude probíhat následovně: 

 
a) členky oddílu cvičící 1 x týdně – 7.500,- Kč (za období – leden 2015 – červen 2015) 
    termíny placení:   
   únor 2015  částka:  3.750,- Kč 
 
 
b) členky oddílu cvičící 2 x týdně – 9.500,- Kč (za období – leden 2015 – červen 2015) 
    termíny placení:   
   únor 2015  částka:  4.750,- Kč 
 
c) členky oddílu cvičící 3 x týdně – 10.500,- Kč (za období – leden 2015 – červen 2015) 
    pro předškolní dívky (cvičící 3x týdně) platí výše příspěvků jako u b) (4.750,- Kč/půlrok)  
    termíny placení:   
   únor 2015  částka:  5.250,- Kč 
      
 
d) členky oddílu cvičící 4 x týdně – 12.000,- Kč (za období – leden 2015 – červen 2015) 
    termíny placení:   
   únor 2015  částka:  6.000,- Kč 
    
 
e) členky oddílu cvičící 5 x týdně – 13.500,- Kč (za období – leden 2015 – červen 2015) 
    termíny placení:   
   únor 2015  částka:  6.750,- Kč    
 

 
• Žádáme rodiče, aby pravidelně sledovali informace na webových stránkách oddílu 

( www.gymnastikachodov.cz ), kde budou uváděny všechny potřebné informace o činnosti 
klubu. 

 
 

• RODIČE NEMAJÍ PŘÍSTUP DO TĚLOCVIČNY! Jsou srdečně zváni na všechny 
závody v MG, exhibice, vystoupení, atd. Termíny budou včas oznámeny na webu (či na 
nástěnce). 

 

http://www.gymnastikachodov.cz/


Upřesňující informace k bezhotovostním platbám oddílových příspěvků, KTERÉ 
UPŘEDNOSTŇUJEME: 
• Číslo účtu u bezhotovostní platby (i případné hotovostní platby na poště apod.) je         

2000 719 727, kód banky je 2010 (Fio banka, a.s.). 
 Variabilní symbol: datum narození závodnice ve formátu DDMMRRRR 

 Zpráva pro příjemce: jméno závodnice 
- jméno závodnice nezapomeňte do zprávy pro příjemce uvést, abychom hned 
poznali, čí platba je 

 
!!!Každá nová závodnice či nově příchozí budoucí gymnastka si musí nejdříve podat žádost o 
členství v klubu!!! O formulář přijetí si zažádejte u svého trenéra, který vás bude instruovat s jeho 
vyplněním a odevzdáním. Následně bude výbor (vedení) klubu schvalovat přijetí Vašeho dítěte jako 
člena. 
Registrace se provádí z důvodu zaregistrování Vašeho dítěte jako člena SK MG Chodov Praha, z.s. – bez 
této registrace by Vaše dítě nemohlo závodit. Každý sportovec, který aktivně sportuje ve sportovním 
klubu, musí být pod tímto klubem i registrován.  
 
 

Povinnosti závodnic: 
 
 
1. Chodit do tělocvičny s upravenými vlasy 
2. Vlastnit a denně nosit na trénink všechny druhy náčiní 
3. Vlastnit a používat „ťapky“ na trénink i na závody 
4. Přicházet včas na trénink 

 
 

Povinnosti členek SCM a Sps: 
 

1. Zúčastňovat se tréninků ve stanovených ranních a odpoledních, sobotních a nedělních 
hodinách, baletní přípravy, srazů Sps, SCM, soustředění Sps, SCM. Při opakované neúčasti 
závodnic budou na základě kontroly docházky gymnastky vyřazeny z Sps, SCM. 

2. Při jednání s vedením ZŠ Květnového vítězství bylo dohodnuto, že závodnice zařazené do Sps 
a SCM mohou v případě potřeby (problémů) oslovit své vyučující a dohodnout si konzultace 
v daném předmětu. Gymnastky si mohou s vyučujícími domluvit vhodný termín pro zkoušení. 

 
S dotazy ohledně tréninkového procesu se obracejte na trenérky Ivanu Holou, Ivetu Holou, 
Martinu Illichovou a Ludvíka Vidláka. 
S dotazy organizační a technické povahy se obracejte na členku výboru klubu Ivanu Holou a na 
předsedu klubu Daniela Holého. 
V případě jakýchkoliv Vašich problémů s placením oddílových příspěvků (pozdější platba apod.) 
se nebojte kontaktovat Daniela Holého na e-mailu bowser777@seznam.cz.  
 
Děkujeme všem rodičům za respektování těchto zásad a doufáme, že vzájemnou spoluprací 
dosáhneme kýžených výsledků. 
 
 
         Ivana Holá 

        hlavní trenérka klubu SK MG Chodov 
Praha, z.s. 

 

mailto:bowser777@seznam.cz

