Гимнастички клуб „Победник“
ИНФОРМАТОР
1. Лекарски преглед
Закон о спорту налаже обавезан преглед лекара медицине спорта, свих учесника у физичкој
активности, који је такође обавезан и за све чланове клуба. Први преглед неопходно је обавити
у периоду од 20 дана од дана уписа. Оригиналну потврду лекара, као и копију налаза и
мишљење, родитељ доставља тренеру групе. Преглед је могуће обавити у било којој
здравственој установи која има службу медицине спорта.
Напомена: Лекарски преглед је валидан у периоду од 6 месеци од дана обављања прегледа и
може се урадити код нас у клубу за време тренинга два пута годишње - септембар и март.
2. Осигурање
Осигурање чланова клуба је обавезно. Важи годину дана а цена се формира у зависности од
осигуравајућег друштва, тренутно је 400 дин годишње и уплаћује се уз прву чланарину.
3. Општа правила
-Права и обавезе чланова и родитеља
Родитељима новоуписаних чланова омогућава се присуство само првом тренингу, осим
уколико објективне околности не налажу другачије. Улазак и излазак из сале искључиво у
пратњи тренера, у складу са општим правилима спортског објекта у којем се реализују
тренинзи. Родитељима није дозвољен улазак у салу, осим уколико тренер процени супротно
(улазак родитеља у салу је могућ само у адекватној спортској обући).
На тренинг је препоручљиво доћи 5-10 минута пре почетка, ради благовремене припреме деце
и почетка тренинга у предвиђено време. Није дозвољен улазак деце пре тренинга у салу без
присуства тренера, после тренинга није дозвољено задржавање деце у сали. Уколико је могуће
физиолошке потребе детета требало би обавити пре почетка тренинга. Храна и пиће (осим
воде) нису дозвољени у простору за тренирање.
Комуникација са тренерима је могућа искључиво пре почетка или након завршетка тренинга.
Препорука је да родитељи буду у кругу спортског објекта током трајања тренинга за случај
непредвиђених околности.
НЕРАДНИ ДАНИ КЛУБА СУ:
•
•
•
•
•

Новогодишњи и Божићни празници: 1. јануар - 09. јануар
Дан државности: 15. и 16. фебруар
Празник рада: 1. и 2. мај
Дан примирја у 1. светском рату: 11. новембар
Ускршњи празници: почев од Великог петка закључно са другим даном Ускрса

Напомена: У случају када државни празник „пада“ недељом, исти се обележава наредног
радног дана. Нерадни дани клуба током године усклађују се према закону o државним и другим
празницима у Републици Србији, о чему ће чланови бити благовремено обавештени.
Нерадни дани се не надокнађују.
II
Упутство о начину плаћања чланарине
Средства се уплаћују на рачун клуба у следећој форми:
-Сврха уплате: уписати име и презиме детета, за који месец се уплаћује (навести локацију на
којој дете похађа тренинг, назив и време групе-погледати на сајту попуњен примерак
уплатнице).
-Позив на број: словима – месец за који се уплаћује
-Прималац: Гимнастички клуб „Победник“ Теразије 26/1 Београд
-Рачун клуба: 250-1160033995091-65
Износ чланарине је фиксни и формиран је на основу броја тренинга који је предвиђен
програмом који дете похађа. Појединачни тренинг је 700 дин.
-Пробни тренинг улази у месечну чланарину уколико дете одлучи да тренира код нас, у
супротном је бесплатан.
-Чланарину је потребно уплатити најкасније до 8. у месецу или после првог тренинга..
Свако кашњење са плаћањем чланарине након тог рока биће толерисано до 15-ог у текућем
месецу након чега ће члану бити онемогућено тренирање до реализације уплате.
Месечна чланарина
- За једног корисника 2700 динара (1х недељно), -За једног корисника 4200 динара (2х
недељно), -За једног корисника 5000 динара (3х недељно), -Такмичари 5000 динара.
-За чланове породице (двоје и више деце) остварује се попуст од 25% на укупан износ (збирно).
1⁄2 месеца чланарина
•
•

За једног корисника 2800 динара (2х недељно).
За једног корисника 3400 динара (3х недељно).

За чланове породица (двоје и више деце) попуст је 10% на укупан износ (збирно). Чланарина не
подлеже рефундирању - осим у случају болести уз лекарско уверење.
Тренинзи на којима се самовољно не присуствује - нису одговорност клуба и они се не
надокнађују.
Чланарина клуба за период у коме нема тренинга ( распуст или индивидуална пауза од
минимум месец дана) износи 600 дин. по члану и служи за чување места у постојећој групи.
Имамо и опције одржавања индивидуалних тренинга, као и органиѕовање прославе Вашег
спортског рођендана.

Додатне информације и одговоре на сва питања добићете позивајући број 065 8 555 222 ГК
Победник

