
 PŘIHLÁŠKA REBELS O.K. ROPE SKIPPING ŘEVNICE z.s. 2022/2023 
 

Jméno a příjmení:  __________________________________________________________________ 

 

Datum narození a rodné číslo:  __________________________________________________________________ 

 

Trvalé bydliště:    __________________________________________________________________ 

    

Jiné sporty:      __________________________________________________________________ 

          

Zdravotní komplikace, užívané léky:   ________________________________________________________________ 

 

Alergie (léková i neléková):   _________________________________________________________________ 

 

2 telefonní čísla se jmény kontaktních osob:   __________________________________________________________________ 

 

Aktuální e-mail (PROSÍM ČITELNĚ):           __________________________________________________________________ 

 

O čem dalším by měl trenér vědět:    __________________________________________________________________ 

 

 

 
 

1. Oddílové příspěvky REBELS O.K jsou stanoveny na částku 5 400 Kč na školní pololetí. Splatnost oddílového příspěvku za I. 

pololetí je do 20.9.2022 a za II. pololetí do 10.2.2023. 

Oddílové příspěvky jsou placeny převodem na účet č. 2800576736/2010 (do poznámky jméno dítěte+OP22/23).  

Částku za pololetí je možné rozložit do dvou plateb (na 2 x 2 700 Kč za pololetí). 

(1.část splatná do 20.9.2022 + 2. část splatná do 20.11.2022 + 3. část splatná do 10.2.2023 + 4. část splatná do 10.4.2023). 

2. Členské příspěvky REBELS O.K.  jsou stanoveny na částku 1 200 Kč na celý školní rok. Splatnost je do 20.9.2022. 

Děti, které jsou členy týmu prvním rokem, jsou od členských příspěvků osvobozeny.  

Členské příspěvky jsou placeny převodem na účet č. 2800576736/2010 (do poznámky jméno dítěte+ČP22/23).  

3. Zaplacené členské i oddílové příspěvky REBELS O.K. jsou nevratné.  

4. Pokud nebudou oddílové nebo členské příspěvky uhrazeny včas, tj. v termínech stanovených v čl. 1 a 2, bude dítě vyloučeno 

z tréninku. V případě ukončení účasti skokana na trénincích jsou všechny uhrazené příspěvky nevratné. Absence je možno nahradit 

tréninkem s jinými formacemi (se staršími, ev. mladšími kamarády).  

5. V případě zrušených tréninků z důvodu vyšší moci není REBELS O.K. ROPE SKIPPING ŘEVNICE z.s povinen zaplacené oddílové 

a členské příspěvky vracet. 

6. Během tréninku je zakázáno používat mobilní telefony a jiná elektronická zařízení. Skokani je nechají v šatně, nebo uloženy 

v tělocvičně v tašce. Porušením tohoto pravidla riskují vyloučení z tréninku. 

7. REBELS O.K. neodpovídá za vnesené věci dětí. Děti nesou odpovědnost za svoje osobní věci, a to především za mobilní telefony, 

peněženky, peníze, šperky, aj. Trenéři ani další dospělé osoby nezodpovídají za osobní věci dětí. 

8. Rodiče zodpovídají za případné škody, které dítě způsobí v době trvání tréninku, soustředění, závodů či jiných společných akcí. V 

případě finančních nákladů na odstranění škody se rodiče zavazují náklady uhradit nebo zajistit opravení poškozeného majetku.   

9. Podmínkou účasti na soutěžích a veřejných vystoupení je: 

 klubové oblečení 

 pravidelná účast na trénincích 

 účast na předzávodních trénincích a soustředěních 

 dostatečná výkonnost a znalost choreografie 

V případě nedostatečné docházky nebudou děti zařazeny do nominace na závody a nebudou se účastnit veřejných vystoupení. 

Finální nominace na závody a vystoupení je vždy v kompetenci trenéra. Dostatečná docházka je 80 %. 

10. Letní týmové soustředění je povinné pro všechny skokany, kteří budou pokračovat i v následujícím školním roce. Soustředění není 

pro ty, kteří v následujícím školním roce neplánují setrvání v týmu. 

11. Poplatky a další související náklady za soustředění, soutěže, závody, veřejná vystoupení apod., budou rodičům sděleny vždy 

v jednotlivých přihláškách na danou akci. Přihlášky a další důležité informace budou odesílány rodičům do mailu uvedeného na 

přihlášce. V případě, že není uvedeno v přihlášce na danou akci jinak, se při neúčasti skokana na těchto akcích uhrazené náklady 

vrací pouze v případě, pokud se podaří odstupujícímu skokanovi zajistit za sebe adekvátního náhradníka, kterého musí schválit 

trenér. 

 



 

 

12. V případě nemoci, která způsobuje neúčast na tréninku, rodiče informují trenéra. Při infekčním onemocnění děti na trénink nechodí. 

Nemoc však není omluvou při nedostatečné docházce. Rodič informuje trenéra i o všech zdravotních i jiných problémech, které 

nemají vliv na docházku, ale skokana ovlivňují (např. noční můry, psychické problémy, rodinné komplikace…). Po dohodě s 

trenérkou se rozhodne, zda je pro dítě vhodné pokračovat v trénincích a v jakém rozsahu. 

13. Zařazení skokana do výkonnostní kategorie je výhradně v kompetenci trenéra, stejně tak jako složení jednotlivých týmů na soutěže. 

Rodiče, rodinní příslušníci a známí nezasahují do způsobu a vedení tréninku a vstup do tělocvičny mají povolen pouze po předchozí 

dohodě s trenérem.  

14. Všichni skokani musí trenérce odevzdat sportovní prohlídku (se zátěžovým EKG, nestačí potvrzení od pediatra). Prohlídka nesmí 

být starší než 1 rok. V případě, že trenérka nebude mít u sebe „platnou“ prohlídku sportovního lékaře, může být skokan vyloučen 

z tréninku bez jakékoli náhrady. Termín pro odevzdání prohlídky je nejpozději 30.říjen 2022 (závodníci nejpozději do REPRE 

SOUTĚŽE 6.11.2022). Za zajištění sportovní prohlídky zodpovídá skokan, u nezletilých skokanů zákonný zástupce. Sportovní 

prohlídka se kontroluje na každé soutěži.  

15. Tréninky MINIREBELS budou probíhat: 

 Pondělí 16:00 – 18:00 Hala Věry Čáslavské v Černošicích 

 Čtvrtek 16:00 – 17:30  TJ Sokol Řevnice 

Tréninky REBELS budou probíhat: 

 Úterý    17:00 – 19:00  Hala Věry Čáslavské v Černošicích 

 Čtvrtek 17:30 – 19:00  TJ Sokol Řevnice 

16. Tréninky neprobíhají o školních prázdninách Prahy západ a Prahy 1-5.  

REBELS O.K. Rope Skipping Řevnice, z.s. si vyhrazuje právo na zrušení 2 tréninků za školní rok bez udání důvodu a právo na 

spojení tréninků s jinou věkovou či výkonnostní kategorií v případě očekávané nízké účasti (období školních výletů, epidemie 

respiračních chorob, atd…). Veškeré aktuální informace jsou na www.rebelsok.cz 

Tréninky ve školním roce 2022/2023 začínají 5.9.2022 a končí 18.6.2023. 

17. Veškeré aktuality budou uváděny na www.rebelsok.cz. 

18. Doporučení: pro komunikaci s trenérkou používat mail: olga.kepkova@seznam.cz a chat v Meta Messengeru Rebels O.K.: Rodiče. 

19. Pro všechny členy týmu jsou závazné Směrnice zveřejněné a běžně dostupné na www.rebelsok.cz. Podpisem na této přihlášce pak 

prohlašují a souhlasím s tím, že se směrnicemi jsem byl před jejím podpisem v plném rozsahu seznámen. 

 

Podpisem níže souhlasím  

 S členstvím ve spolku REBELS O.K. ROPE SKIPPING ŘEVNICE z.s., v OS ČUS Praha-západ, v Czech Jump Rope, z.s a dalších 

organizacích, které jsou nezbytné k fungování REBELS O.K. ROPE SKIPPING ŘEVNICE z.s. Členské příspěvky do všech výše 

uvedených organizací jsou součástí členského příspěvku REBELS O.K. ROPE SKIPPING ŘEVNICE z.s. 

 S pořizováním zvukových a obrazových záznamů a jejich zveřejňováním na sociálních sítích pod jmény Rebels O.K., Šárka 

Plazzerová, Petr Plazzer a Olga Kepková (YouTube, na webových stránkách www.rebelsok.cz, Facebook Rebels O.K. Rope 

Skipping Czech Republic, Instagram rebels_o.k._rope_skipping, Twitter, Tik Tok apod.) - pouze pro propagaci týmu REBELS O.K., 

použitím pro potřeby marketingu (zejména propagační materiály a letáky) a použitím pro potřeby prezentace ve výročních zprávách, 

žádostech o dotace, atd… 

 Se zpracováním a zveřejňováním sportovních výsledků a startovních listin. 

 S použitím zde uvedených osobních údajů, v rozsahu nutném pro činnost spolku REBELS O.K. Rope Skipping 

Řevnice, z.s.  
 

Prohlašuji, že výše uvedený je v dobrém zdravotním stavu a souhlasím s výše uvedenými pravidly. 

 

 

 

S PŘIHLÁŠKOU ODEVZDÁVÁM: 

 Kopii kartičky zdravotní pojišťovny – dojde-li během školního roku ke změně zdravotní pojišťovny, dodám neprodleně 

kopie nové zdravotní kartičky. 

 Souhlas zákonného zástupce nezletilého pacienta ke zdravotnímu ošetření  

 

 

 

Datum:        __________________________________________________________                    

Podpis skokana        __________________________________________________________                 

Jméno zákonného zástupce (v případě nezletilosti skokana) __________________________________________________________                

Podpis zákonného zástupce (v případě nezletilosti skokana)  __________________________________________________________                 

 

Mgr. Olga Kepková – trenérka, předseda spolku, mobil 728 268 947                                                                WWW.REBELSOK.CZ 

http://www.rebelsok.cz/
http://www.rebelsok.cz/
mailto:olga.kepkova@seznam.cz
http://www.rebelsok.cz/
http://www.rebelsok.cz/

