Športový klub Koryo
Čiližská 22, 821 07 Bratislava 214, Slovenská republika
IČO: 31812392, DIČ:2021686139
internet: www.taekwon-do.sk, email: info@koryo.sk

Vnútorný poriadok
1.

Žiak sa stáva členom klubu po riadnom vyplnení prihlášky za člena občianskeho združenia – Športový
klub Koryo, oboznámením sa s týmto vnútorným poriadkom a stanovami klubu a na znak súhlasu s nimi
vlastnoručným podpisom na prihláške, a uhradením prvého členského príspevku podľa ods. 2. tohto
poriadku. Za neplnoletého člena klubu prihlášku podpisuje zákonný zástupca (rodič).

2.

Mesačné členské príspevky sú schválené výkonným výborom klubu a ich výška závisí od
stupňa pokročilosti člena (t j. získania certifikátu z páskovania v rámci Taekwon-Do ITF). Výšky
mesačných členských príspevkov sú nasledovné:
Členovia bez tech. st. (začiatoč.), 10. kup až 5. kup (biely až zeleno-modrý opasok)
Pokročilí členovia s tech. stupňom 4. kup a vyšší (modrý opasok a vyšší)
Tréneri, výkonný výbor klubu a čestní členovia
o
o

40 €
30 €
0€

dokladom technického stupňa je certifikát vydaný Slovenským zväzom Taekwon-Do ITF
trénerom je osoba, ktorá je držiteľom osvedčenia o získaní odbornej spôsobilosti na výkon
odbornej činnosti v športe – TAEKWON-DO ITF a aktívne vykonáva trénerskú činnosť v klube.

3.

Členské príspevky sa platia mesačne do 12. dňa v mesiaci a to na bankový účet klubu vedený v OTP
Banke, a. s., (od 1.10.2021 ČSOB, a. s.) číslo účtu: IBAN: SK27 5200 0000 0000 1240 4803,
variabilný symbol: dátum narodenia v tvare DDMMRRRR, konštantný symbol: 0558, do poznámky:
meno a priezvisko, alebo v hotovosti na tréningu na základe príjmového pokladničného dokladu a to
predsedovi klubu, trénerovi alebo nimi poverenej osobe.

4.

Členský príspevok predstavuje poplatok za členstvo v klube (nie vstupné za tréning). Je to jediný príjem
klubu a v prevažnej miere je určený na úhradu nájomného za telocvične a čl. poplatku do SZ TKD ITF.
Výnimku môže ŠK Koryo udeliť iba členom-cvičencom iného športového klubu Taekwon-Do
registrovaného v SZ TKD ITF, ktorý prejavia záujem o jednotlivé tréningy organizované ŠK Koryo a to
za poplatok 7€ za jednu tréningovú jednotku.

5.

Člen klubu ma právo pravidelne za zúčastňovať všetkých tréningov Taekwon-Do organizovaných ŠK
Koryo. V prípade ak člen sa zo zdravotných, študijných alebo iných objektívnych príčin nemôže
zúčastňovať tréningu viac ako jeden mesiac, má právo prerušiť členstvo v klube a túto skutočnosť
je povinný oznámiť vedeniu klubu písomne mailom: info@koryo.sk , alebo na adresu klubu, a na
obdobie prerušenia členstva mu zaniká právo sa zúčastňovať tréningov a zároveň zaniká povinnosť
platiť členské príspevky. Iná krátkodobá a neospravedlnená neprítomnosť člena na tréningu nebude
akceptovaná a členovi klubu neodpadá povinnosť platiť členské príspevky. Počas letných prázdnin (júl,
august), v prípade ak sa netrénuje Taekwon-Do, sú všetci členovia klubu oslobodení od platenia
členského príspevku bez prerušenia členstva.

6.

V prípade, ak nový člen sa prihlási do klubu a začne cvičiť v 2. polovici mesiaca platí za daný mesiac
znížený členský príspevok o polovicu. V prípade, ak po letných prázdninách tréningy začínajú
v 2. polovici septembra členovia platia za september znížený členský príspevok o polovicu.

7.

Pravidelnosť platenia členských príspevkov je zaznamenávaná v mennom zozname členov klubu.
Dokladom o zaplatení členského príspevku je príjmový pokladničný doklad, resp. doklad z banky.

8.

Člen klubu rešpektuje zásady Taekwon-Do s ktorými sa oboznámil na tréningu, alebo prostredníctvom
Taekwon-Do – tréningového manuálu (dá sa stiahnuť na webe: www.taekwon-do.sk ). Je povinný riadiť
sa pokynmi svojho trénera. V prípade neustáleho porušovania disciplíny je tréner oprávnený vylúčiť ho
z tréningu.

9.

Člen cvičí na vlastnú zodpovednosť, musí poznať svoj zdravotný stav. V prípade zdravotných komplikácií
cvičí len so súhlasom ošetrujúceho lekára a túto skutočnosť oznámi svojmu trénerovi.

10. Tréningu je zakázané sa zúčastňovať v prípade príznakov choroby ako je chrípka
a prechladnutie resp. iné infekčné ochorenie (teplota, nádcha, bolesť hrdla a kašeľ). Účasť na
tréningu počas chrípky a prechladnutia môže ohroziť zdravotný stav cvičenca, rovnako hrozí vysoké
riziko prenosu choroby (hlavne v telocvični počas tréningu) na iných cvičencov počas tréningu. Preto
žiadame všetkých cvičencov, aby dbali na túto skutočnosť, a v prípade príznakov choroby radšej ostali
doma. Zároveň žiadame rodičov detí (neplnoletých členov), aby na to dohliadli.
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11. Neplnoletí členovia cvičia len so súhlasom zákonného zástupcu, ktorý je uvedený na prihláške.
12. Člen sa tréningov môže zúčastňovať iba v predpísanom úbore na cvičenie Taekwon-Do, v doboku, ktorý
si zabezpečí sám alebo prostredníctvom trénera. V inom cvičebnom úbore je dovolené cvičiť iba
začiatočníkom (bez technického stupňa). Cvičí sa na boso, resp. v špeciálnej obuvi na cvičenie
Taekwon-Do.
13. Aby sa predišlo zbytočným zraneniam je pri sparingu (športovom boji) a pri nácvikoch techník
v dvojiciach nevyhnutné používať chrániče na ruky, na nohy, prilba na hlavu, chrániče na zuby
a u mužov suspenzor.
14. Počas Tréningu je zakázané nosiť retiazky, hodinky, náušnice, žuvačky alebo iné predmety, ktoré by
mohli spôsobiť úraz.
15. Žiak sa správa ohľaduplne voči ostatným členom klubu. Počas tréningu si počína tak aby svojím
konaním nespôsobil úraz sebe ani druhým osobám. V prípade vzniku úrazu resp. nevoľnosti je člen
povinný túto skutočnosť oznámiť trénerovi.
16. Tréningu je zakázané sa zúčastňovať pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok.
17. Stanovy Športového klubu Koryo sú k dispozícií k prečítaniu
http://www.taekwon-do.sk, v menu: Kontakt (formát pdf.).

na

webovej

stránke

klubu:

18. Tento vnútorný poriadok bol schválený výkonným výborom dňa 06.09.2021 a nadobudol účinnosť dňa
07.09.2021.

Údaje na úhradu členského príspevku:

Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a. s. /od 01.10.2021: ČSOB, a. s.
Názov účtu: Športový klub Koryo
Číslo účtu v tvare IBAN:
SK27 5200 0000 0000 1240 4803
Variabilný symbol: dátum narodenia v tvare DDMMRRRR
Konštantný symbol: 0558
Do poznámky: meno a priezvisko člena
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