Vnitřní předpisy k provozu TJJ LUCKY Drásov, z.s., platné od
1.1.2021
VV oddílu vypracoval nové vnitřní předpisy závazné pro řádnou činnost TJJ platné od
1.1.2021.
Tímto se ruší k 1.1.2021 k tomuto datu platné vnitřní předpisy z 1.11.2017 a veškeré doplňky.
Všichni členové jsou povinni řídit se (viz. přihláška za člena oddílu):
- stanovami a novými vnitřními předpisy TJJ LUCKY Drásov, z.s., platnými od 1.1.2021.
- jízdárenským řádem
- bezpečnostním řádem a nařízením (mimo jiné k nahlédnutí na nástěnce oddílu)
- platit oddílové příspěvky
- dodržovat přestupní řád TJJ LUCKY Drásov
- dodržovat služby, brigádnické povinnosti a účastnit se akcí pořádaných oddílem
- respektovat rozhodnutí členské schůze a výkonného výboru
Veškeré informace pro členy na www.luckydrasov.cz.
Při nedodržení či vážném porušení daných podmínek bude jednotlivý člen pokárán výborem
oddílu. 3 napomenutí = podmíněné vyloučení, 5 napomenutí= vyloučení člena z TJJ LUCKY
Drásov
Za nevykonanou službu platí pokuta 500,-Kč, začátek služby 7.00 hodin (malé děti nástup do
8hod.). Výměnu služby je nutné sdělit a řešit s vedoucím služby. Kontakty členů k dispozici na
www.stánkách.
Služba odpovídá i za večerní krmení a vybrání kobyláků včetně všech! výběhů
Pořádek, úklid
-

všichni členové bez rozdílu dbají na pořádek v šatně, sedlovně a na sociálním zařízení!!!
Při používání oddílových zařízení (pračka apod.), dbají na ekonomický provoz těchto
zařízení i údržbu
šatna, především ta bez sociálního zařízení slouží k převlékání a jako zázemí členů,
nebudou se v ní skladovat koňské věci(krmení), uzdečky, sušit špinavé deky
všichni členové bez rozdílu musí dodržovat nařízení z městyse Drásov-sbírání kobyláků
v daných ulicích, dodržení předepsaných cest, nesmí ničit soukromá pole
Členské příspěvky za měsíc:

300,- Kč/měsíc
1. rekreační jezdec – jezdec bez nároku na bezplatný trénink pod dohledem cvičitele, trenéra,
ježdění 1x týdně, má povinnosti platné pro členy oddílu
2. jezdec, který využívá zázemí oddílu( šatna,sociální zařízení)
3.aktivní cvičitelé oddílu
4. paravoltižní jezdci
Sedlo děti -1200,-Kč/měsíc
Sedlo dospělí - 1100,-Kč/měsíc

Voltiž:
1000,- Kč/měsíc - kategorie děti
1400,- Kč/měsíc - ostatní
Majitelé koní ustájených v oddíle jsou nazýváni aktivními mimořádnými členy, platí 100,- Kč
ročně jako oddílový příspěvek, cena ustájení 6000,-Kč bez DPH/měsíc/ koně
Všichni řádní členové oddílu (mimo kroužky) musí být registrováni v ČJF - zaplatí 100,-Kč/rok
poplatek ČJF (nově registrovaní první rok 200,-), dále si zaplatí roční jezdecké licence
v případě závodní činnosti dle daného ceníku ČJF.
Oddílový příspěvek 100,-Kč/ rok:
-

aktivní mimořádný člen – je přítomen na členské schůzi
mimořádný člen – není aktivní v činnosti klubu, neúčastní se členských schůzí

Členové Kroužků TJJ LUCKY Drásov (pony, voltiž) se řídí speciálními pokyny dané
přihláškou a jejím dodatkem.
Tréninky se řídí aktuálními rozvrhy
Docházku kontrolují jednotliví cvičitelé, v případě nepřítomnosti na tréninku se cvičenci vždy
omlouvají cvičitelům, kteří v daný okamžik vedou trénink, omluva ve stylu - NEPŘIJDU, nebo
omluva zpětná = neomluvený trénink. O důvodu neúčasti na tréninku budou informovat rodiče.
Závody:
je v pravomoci cvičitelů a trenérů rozhodnout o účasti a neúčasti jezdců na závodech, či v jaké
kategorii budou závodit.
Případné finanční odměny budou sloužit pro potřeby TJJ LUCKY Drásov, vybavení pro koně
apod.
Odměny pro trenéry a cvičitele v českých korunách:
100,- pomocník kroužku
120,- vedoucí kroužku,starší 18 let
150,- vedoucí kroužku,starší 18 let,pokud vede hodinu sám
150,- odměna dozoru při individuální lekci nečlenských jezdců (v blízkosti je trenér, cvičitel)
200,-/h cvičitel
250,-/ trenér
V případě malého počtu dětí na lekci vedoucí cvičitel kroužku rozhodne, že nemusí být
přítomen pomocník. Také rozhodne o zrušení odměny pro pomocníky v případě, že nepracuje
dle pokynů a nepomáhá.
Cena individuální lekce (jízdárna, terén) 500,-Kč/h

Sponzorství-pronájem koně 2000,-Kč/měsíc
- 2x týdně reservovaný kůň
- ježdění na vlastní zodpovědnost i zodpovědnost za koně
- dojde-li k úrazu koně z pochybení jezdce, je jezdec povinen, podílet se na jeho léčbě
- přednostní účast na závodech (mimo potřeby oddílu)
- řídí se bezpečnostním řádem i nařízením TJJ LUCKY Drásov
Konečné rozhodnutí je vždy na zvážení trenéra - cvičitele TJJ LUCKY Drásov
Možnosti pronájmu koní:
1.člen (platí členské příspěvky a plní povinnosti člena oddílu
-trénink zdarma+ výhody, vyplývající z členství v oddíle
- půjčení koně na závody zdarma + člen zaplatí náklady na závody dle rozpočtu daného závodu
(startovné, doprava, ubytování apod.)
2.nečlen zaplatí:
- 500,-/ individuální lekci (více jezdců –cena dle počtu a domluvy)
- 500,- za start koně na závodech + náklady na závody (startovné, doprava)
V Drásově dne 1.1.2021

