
Informace pro členy atletického oddílu
Doporučujeme: 

− Vhodné oblečení podle počasí, tzn. když je teplo – nenabaluj se, když je chladno – nabal se 
jen přiměřeně.  Při oblékání používej systém cibule, tedy lepší je více slabých vrstev, než 
jedna  silná.  Slabé  vrstvy  můžeš  postupně  odkládat,  když  odložíš  jednu silnou,  bude  Ti 
nejspíš zima. Je dobré mít náhradní oblečení, do kterého se převlékneš po tréninku.

− Vhodnou obuv, tedy zavazovací s tkaničkami, ne na suchý zip. Je samozřejmé, že na sport 
potřebuješ sportovní obuv. Měla by být prodyšná, aby se Ti nepotily nohy. Nezapomeň na 
ponožky a navíc jedny sebou na přezutí po tréninku.

− Do tělocvičny šortky a tričko, obuv na tkaničky nejlépe se světlou podrážkou

Vyžadujeme:
− Na trénink vždy dobrou náladu!
− Pravidelný pitný  režim během tréninku.  Pij  čistou  vodu,  ovocný čaj,  ovocnou šťávu.  V 

žádném případě Coca nebo Pepsi Colu ani další přeslazené limonády!
− Dochvilnost – když se rozhodneš chodit, choď na tréninky včas!

Potřebujeme:
− Souhlas  rodičů,  vyjádřený  jejich  podpisem,  s  tím,  že  budeš  s  námi  sportovat.  Tímto 

souhlasem  zároveň  rodiče  potvrzují,  že  Tvůj  zdravotní  stav  umožňuje  fyzickou  zátěž 
spojenou se sportem.

− Každý zájemce o členství hradí příspěvek ve výši 300,- Kč/měsíc. Příspěvek se platí vždy na 
celé pololetí dopředu. Tedy 1500,-Kč na září až leden nejpozději do konce září a 1500,-Kč 
na únor až červen nejpozději do konce února.

      Kontakt na trenéry:         Martin Hájevský, Marcela Hájevská
                                                  tel.: 724 016 888, e-mail: martinhajevsky@seznam.cz

ZDE ODSTŘIHNI

TUTO ČÁST VYPLNIT A DONÉST
ATLETIKA - PŘIHLÁŠKA

Jméno a příjmení …..............................................................  Rodné číslo …...….......................

Adresa bydliště …...........................................................................................................................

Telefon na rodiče ….............................................. E-mail:............................................................

Prohlašuji, že má dcera (syn) nemá žádné fyzické, zdravotní, nebo jiné omezení a může
podstupovat zatížení spojené s intenzivní pohybovou a sportovní činností.
Souhlasím s úhradou stanoveného příspěvku na činnost ve výši 300,- Kč/měsíc, splatného
vždy na začátku pololetí.

V Jirkově dne  ….............................

….........................................................                                  …...................................................
       jméno zákonného zástupce                                                podpis zákonného zástupce  

      


