DODATEK k vnitřnímu řádu TJJ LUCKY Drásov, od 1.11.2011
Pro všechny členy:
- dnem 1.11. 2011 dojde k zrušení bodového systému
- všichni členové se řídí vnitřním řádem oddílu, přestupním řádem, jsou povinni plnit
všechny povinnosti oddílu, dodržovat jízdárenský řád a všechna nařízení výboru
oddílu
- 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
- platí pokuta 200,-Kč za nevykonanou službu

Členské příspěvky změny:
Voltižní cvičenci : 900,-Kč za měsíc
Během tréninku se cvičencům plně věnují cvičitelé, trenér, který dostane odměnu za
provedený trénink 150,-Kč. Cvičenci se dále řídí daným rozvrhem, respektují nařízení
cvičitelů. O účasti a neúčasti na závodech, či zařazení do jednotlivých kategoriíí rozhodují
cvičitelé a trenéři. Závodníci jsou i nadále povinni spolupodílet se na financování např. zimní
přípravy, závodů apod.
Nevoltižní členové oddílu: 700,-Kč za měsíc
Členové mají možnost každodenního využití určených koní, dále tréninku pod vedením
cvičitele dle daného rozvrhu. Tento cvičitel dostane od oddílu odměnu za trénink 150,-Kč
Přípravka : 500,-Kč za měsíc
Jedná se o děti 5-6ti leté, kteří s jezdeckým sportem začínají a budou mít jednou týdně trénink
pod dohledem cvičitele. Dle schopností jednotlivých dětí, můžou být děti přeřazeni do dalších
družstev
Ostatní: 300,-Kč za měsíc
Jedná se o cvičitele, rekreační jezdce. Tito jezdci jsou členy oddílu ,jezdí na různých koních .
V případě zájmu tréninku pod dohledem cvičitele nebo trenéra, zaplatí částku 150,-Kč za
jednotlivý trénink
Mimořádní členové: 100,-Kč jako roční oddílový příspěvek

Změny v přestupním řádu platné od 1.11. 2011
Poplatky:
Základní výchovné – navýšení na 1000,- Kč
Voltiž:
1. 500
2. 1000
3. 2000
4. 5000

Ostatní disciplíny:
1. 1000
2. 3000
3. 5000
4. 100

Tyto změny byly schváleny výborem TJJ LUCKY Drásov a členskou schůzi
TJJ LUCKY Drásov dne 11.10.2011

