PRIHLÁŠKA – KARATE KLUB JUNIOR PREŠOV
Meno reprezentanta KK Junior Prešov*:
Meno: ................................................................ Priezvisko: ....................................................................................
Dátum narodenia: .................................................... Miesto narodenia: ...................................................................
Adresa:
....................................................................................................................................................................................
Telefonický kontakt**: .................................................... E-mail: ............................................................................

Zákonný zástupca*:
Meno: ............................................................... Priezvisko: ....................................................................................
Adresa:
.....................................................................................................................................................................................
Telefonický kontakt**: .................................................... E-mail: ............................................................................
*Vypĺňa zákonný zástupca v prípade, ak reprezentant KK Junior nedovŕšil vek 18 rokov
**Uveďte všetky telefonické kontakty, pomocou ktorých Vás v prípade potreby zastihneme !!
Odovzdaním vyplnenej prihlášky vzniká členstvo v Karate klube Junior Prešov. Všetci členovia majú práva
a povinnosti podľa stanov klubu. Všetky poskytnuté osobné údaje sú považované za dôverné, chránené pred
nepovoleným použitím (obmedzený prístup, mlčanlivosť, bezpečné uchovanie). Osobné informácie nebudú
poskytnuté tretím stranám. Podpisom zároveň súhlasíte s tréningovým procesom Vášho dieťaťa v KK JUNIOR,
beriete na vedomie že dieťa netrpí závažnými chorobami alebo rôznymi poruchami ohrozujúcimi život dieťaťa
pri pravidelnom tréningovom procese a súhlasíte s použitím reklamných a marketingových materiálov pri
rôznych aktivitách KK Junior Prešov (napr.: sociálne siete, náborová kampaň atď.).

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ - tréningy, súťaže a iné akcie organizované KK Junior Prešov:
Tréning vedie tréner alebo osoba trénerom poverená. Vedúci tréningu určuje spôsob a druh tréningu.
Reprezentanti sú povinní rešpektovať pokyny vedúceho tréningu. V prípade nerešpektovania pokynov vedúceho
tréningu budú reprezentanti z daného tréningu vyradení a zúčastnia sa ho len pasívnou formou (t.j. sledovaním).
Súčasne budú rodičia takýchto reprezentantov informovaní o ich správaní. Neskorý príchod na tréning bez
náležitého ospravedlnenia bude riešený informovaním rodičov, resp. osobným pohovorom s reprezentantom.
Povinnosťou reprezentanta je zúčastniť sa tréningov, ktoré mu tréneri KK Junior určia v týždni. Pravidelnosť
absolvovania tréningov v KK Junior je jedným z prioritných predpokladov pre nomináciu pre jednotlivé
športové a spoločenské podujatia. Ak sa nominovaní reprezentanti bez náležitého ospravedlnenia súťaže
nezúčastnia, nebudú ďalej na ďalšie súťaže nominovaní. Pred súťažou sú reprezentanti povinní predložiť
trénerovi všetky náležitosti k jej účasti. V prípade nekompletných daných náležitosti nebudú reprezentanti
k súťaži pripustení a zúčastnia sa jej len pasívnou formou, pričom všetky náklady spojené so súťažou uhradia
v plnej výške samostatne, resp. v prípade neplnoletosti ich rodičia. Na spoločné klubové akcie sú reprezentanti
povinní prichádzať vo vopred dohodnutom čase. O neúčasti na akcií sú reprezentanti povinní vopred informovať
trénera. Každé porušenie vnútorného poriadku klubu na súťažiach a akciách bude odkonzultované vedením
klubu. Výsledok jednania bude oznámený jednotlivým reprezentantom a ich rodičom.
Rodič reprezentanta KK Junior:
Meno a Priezvisko:
Adresa:
Kontakt:

Reprezentant KK Junior:
Meno a Priezvisko:
Adresa:
Kontakt:
.....................................................
reprezentanta KK Junior*

Zamestnanie:
podpis

..................................................................
reprezentanta KK Junior*

podpis rodiča

*Svojim podpisom rodič aj reprezentant KK Junior vyjadruje súhlas s pravidlami klubu, resp. vypĺňa zákonný
zástupca v prípade, ak reprezentant KK Junior nedovŕšil vek 18 rokov

DESATORO pre rodičov našich reprezentantov KARATE KLUB JUNIOR PREŠOV
1. Milí rodičia, vieme že nám chcete vždy to najlepšie. Telocvičňa je však
výnimočné miesto, kde sa Vaša predstava toho najlepšieho nemusí
zhodovať s tým, čo je pre Vaše dieťa a klub naozaj najlepšie. V telocvični má
zodpovednosť tréner, preto tréner je v telocvični šéfom.
2. Na prvý pohľad nemusí byť systém tréningu a organizácie reprezentantov
v KK Junior pre Vás jasný a zreteľný. Nesúďte nás, neohovárajte nás,
neriešte nás trénerov negatívne. Všetci tréneri v Prešove sme odborníci.
Verte nám a podporujte nás.
3. Možno Vy rodičia očakávate, že naplníme Vaše nedosiahnuté, alebo Vami
vysnené športové sny pre Vaše dieťa. My žijeme vlastný karate príbeh,
ktorého stredobodom nie ste vy, ale Vaše dieťa a budovanie nášho klubu –
rešpektujte nás.
4. Nevypytujte sa nezmysly a nekričte na nás na súťažiach, ak sa Vám niečo
nezdá. To, čo vidíte VY z hľadiska, nie je to isté, čo vidíme (a zažívame) MY
a Vaše dieťa v zápasisku.
5. Nevytvárajte na nás tlak. Všetko, čo sa javí ako jednoduché, môže byť
v tréningu a zápasisku zložité. Každý máme svoje limity a proti nám
a Vášmu dieťaťu stojí navyše súper, ktorý chce vyhrať.
6. Víťazstvo je dôležité, no ešte dôležitejší je spôsob ako sa k nemu
prepracujeme. Nejde len o medaily, ide hlavne o osobný progres Vášho
dieťaťa. A ten sa nemerá počtom zlatých kovov.
7. Náš súper je náš rival, ale nie nepriateľ.
8. Nikdy neurážajte rozhodcu. Chyby sa stávajú, a len silní ľudia sa vedia
preniesť cez krivdy bez emócií.
9. Nikto nám nemôže dať viac ako vy. Po nevydarenej súťaži alebo ťažkom
období nie je nič viac ako povzbudivé slovo a podpora Vás rodičov. Ste naši
najväčší fanúšikovia. Vážime si všetko, čo obetujete preto, aby sme mohli
rozvíjať KARATE a nikdy VÁM to NEZABUDNEME.
10. To, že sa snažíme Vaše deti viesť k samostatnosti a individualite, nie je
znakom našej neochoty, alebo lenivosti. Je to len znakom toho, že Vaše
dieťa trénuje bojové umenie a my chceme mať v KK Junior nielen skvelých
športovcov, ale aj sebavedomých mladých ľudí.

Motto KK JUNIOR PREŠOV:
DETI - RODIČIA - TRÉNERI. SPOLU DOKÁŽEME VEĽKÉ VECI.
Vaši tréneri KK Junior Prešov.

