Klubová karta člena

Členstvo v klube thajského boxu Firegym
č.karty:

* Doležité v prípade poskytnutia ošetrenia,resp.iných zdrav. komplikácií
** Zaväzujem sa že pravdivo informujem o svojom zdravotnom stave

Meno:
Priezvisko:

a preberám zodpovednosť za svoje činy a ich dôsledky pri nedodržaní
pokynov a pravidiel v klube.

Rodné číslo:

*** ako rodič resp./zákonný poručník súhlasím z členstvom svojho

Vek:

syna/dcéry v klube Muay Thai Firegym Banská Bystrica
Adresa:
Chcem chodiť na Thajský box. Čo by som mal vedieť?
Tel. Číslo:

Iný tel. Kontakt:

e-mail:

Thajský box je predovšetkým kontakný šport.

Krvná skupina:*

Výška:

Váha:

Príprava na pokročilejšiu úroveň začína úplne od začiatku, kondične aj technicky.

Zdravotné komplikácie:**

Tréner môže odmietnuť borca so záznamom v trestnom registri a psychicky
narušené osoby, prípadne osoby zo závažným zdravotným ochorením.

Poistený :

áno/nie

č.poistky:

Poistka zahŕna športové zranenia:

áno/nie

Na tréning chodím športovo oblečený, tričko, trenky, alebo šortky, uterák.

Zamestnávateľ:
Pravidlá Fire Gymu
Skúsenosti zo športu:

áno/nie

Škola:
1. Na tréning prichádzam včas.

Súťažne/druh športu:

2. Na začiatku a konci tréningu vždy pozdravím trénera.

Rekreačne/druh športu:

3. Vždy prejavujem úctu a rešpekt k starším a skúsenejším bojovníkom a trénerom.

Úspechy:

4. Pred tréningom si dám dole retiazku,prstene, náušnice a iné šperky a

Hobby/záujmy:

nezabudnem vypľuť žuvačku.

Čo očakávaš od Muay thai?

5. Na tréning vždy prichadzam s komplet výstrojou + uterák.

Ako si sa o našom klube dozvedel?

6. Tréningové oblečenie mám vždy čisté a opraté
7. Počas tréningu sa nerozprávam a zvlášť nie vtedy keď rozpráva tréner. Vždy
pozorne počúvam a robím cviky čo mám

Dátum

Podpis***

8. Používanie thajského oleja na tréningu je zakázané.
9. Pri sparringu používam silu primeranú výkonnosti súpera. Pri tréningu používam
potrebnú ochrannú výstroj vyhovujúcej kvality.

V prípade neplnoletosti člena je nutné pripojiť podpisy oboch rodičov/alebo zákoného
poručníka/ a telefonický kontakt

10. Opakované kopy na genitálie a používanie iných nebezpečných techník budú
náležite riešené.
11. Pri prijatí do klubu vždy vyplním otázkový formulár. Ak si mladší ako 18 rokov
urobia to tvoji rodičia.

Podpis matky***

Podpis otca***

12. Po skončení tréningu zanechávam telocvičnu vždy čistú a pripravenú na daľší

Tel. kontakt

13. Akékoľvek agresívne správanie v klube a mimo klubu môže viesť k vylúčeniu.

tréning.
***Svojim podpisom potvrdzujem že uvedené údaje sú pravdivé.

14. Podľa stanov občianskeho združenia Fire gym platia členovia členský príspevok
15. Svojim podpisom potvrdzujem, že som si vedomý všetkých rizík spojených

Zapísaná/ý dňa:

s tréningom a vykonávaním plnokontaktného športu - Thajského boxu,
a zároveň potvrdzujem, že netrpím žiadnymi vážnymi zdravotnými komplikáciami,
a v prípade zranenia alebo úrazu na tréningu sa vzdávam nároku na odškodné
od športového klubu Fire gym. Svojim podpisom ďalej potvrdzujem, že na tréningy
Thajského boxu chodím dobrovoľne a na vlastné riziko.
16. Svojim podpisom sa zaväzujem dodržovať všetky interné smernice športového
klubu, vrátane Prestupovej smernice, ktorá sa aplikuje pri prestupe člena
do iného športového klubu bojových športov.

