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СЕЗОНА 2018/19

I ПРАВА И ОБАВЕЗЕ КЛУБА
Клуб је дужан да испуни следеће обавезе према деци и родитељима:
Тренинге обавезно организују и воде дипломирани одбојкашки стручњаци, професори физичког
васпитања и лица оспособљена за рад са децом млађег школског узраста.
Тренинзи морају да се организују редовно у договореним терминима.
Клуб је дужан обезбедити деци простор, справе и реквизите потребне за одржавање квалитетног
тренинга.
Клуб је дужан да надокнади изненадно отказане тренинге о чему ће родитеље правовремено
обавестити.
Пре почетка сезоне клуб организује лекарске прегледе у складу са Законом о спорту.
Клуб сваком члану наплаћује чланарину у складу са својим Статутом и Законом о спорту.
Клуб два пута годишње ради моторичка тестирања деце и редовно води лични картон детета у
коме прати напредак деце.
Клуб сноси трошкове прве регистрације детета у Одбојкашком савезу Београда.
Клуб сноси трошкове такмичења која су у организацији Одбојкашког савеза Београда.
Клуб са пуно пажње и посвећености брине о сваком полазнику, са циљем да у њему развија љубав
према одбојци и сталну потребу за физичком активношћу.
Огласна табла клуба налази се испред канцеларије клуба и на њој клуб обавештава своје чланове
о својим активностима. Својом секундарном огласном таблом клуб сматра своју веб страницу
www.okradnicki.rs

на којој обавештава своје чланове о свим активностима и свим битним

променама које су директно везанане за рад са децом.
Клуб је у року 48 сати дужан одговорити на све упите које родитељи упуте путем елктронске
поште на нашу адресу: office@okradnicki.rs
Тренери су дужни одговорити на позив или СМС родитеља у року 24 сата. Уколико тренери не
одговоре, позив или СМС упутити на 066/888 08 08 те ће одговор стићи у наредних 24 сата.
Клуб у току летњег распуста организује одбојкашки камп који пружа свим полазницима
могућност додатног одбојкашког усавршавања.
Клуб ће деци понудити опрему клуба које би родитељ требао купити, али није у обавези.

II ПРАВА И ОБАВЕЗЕ РОДИТЕЉА И ДЕТЕТА
УПИС У КЛУБ
Родитељи су дужни попунити лични картон клуба који добијају уз овај правилник.
Потписом оба родитеља на личном картону родитељи потврђују да су сагласни са овим
правилником. Лични картон достављају тренерима чиме дете постаје члан клуба.
Родитељи достављају тренерима неопходну документацију и податке потребне за регистрацију
детета у Одбојкашком савезу Београда.
Дете има право на три пробна тренинга приликом уписа у клуб за која не плаћа надокнаду.
Родитељи су дужни обавити лекарски преглед детета у року 14 дана од датума уписа у клуб.

ТРЕНИНЗИ
Дете је обавезно да редовно похађа све тренинге клуба, осим у оправданим случајевима.
Родитељи су дужни:

- да деци обезбеде адекватну опрему за тренинг: патике, шорц, мајицу кратких рукава;
избегавати дуксеве, хеланке и тренерке; флашица воде је обавезна, као и било која здрава
намирница за после тренинга; деца не би смела да носе накит на тренинзима јер могу да
угрозе своју, као и безбедност друге деце;

- да децу доводе 5-10 минута пре почетка тренинга и да буду са њима док не уђу у свлачионицу
или док бригу о њима не преузму тренери; такође, родитељи су дужни да децу на време
дочекају после тренинга;

- да деци не дозволе да се вијају, скачу, галаме испред улаза у школу/спортски центар јер тако
могу да ометају рад школе/спортског центра и доведу у питање рад клуба у том објекту;

- да не улазе у свлачионице, нити у друге просторије школе/спортског центра без дозволе или
пратње портира или тренера;
Присуство на тренинзима није дозвољено родитељима, јер својим присуством утичу на
концентрацију и залагање деце, као и рад тренера, што директно доводи у питање
продуктивност тренинга.
Комуникација са тренером дозвољена је само пре и након завршетка тренинга.
Деца не смеју да уносе у салу мобилни телефон нити било који електронски уређај, осим у
случајевима када тренер процени да свлачионице у тој школи/спортском центру нису довољно
безбедне.

ЧЛАНАРИНЕ
Чланарина се плаћа за период чланства (текући месец), а не за број тренинга на којима је
полазник присуствовао.
Родитељи су обавезни да плате чланарину до 10. у месецу за текући месец.
Уколико су две рођене сестре/брата чланови клуба, један члан плаћа целокупан износ чланарине,
док други члан плаћа половину од целокупног износа; уколико су три рођене сестре чланови
клуба, једна плаћа целокупан износ, друга половину, док трећа плаћа само 1.000,00 РСД.
Уколико дете није похађало тренинге цео месец, а оправдано одсуство је најављено од стране
родитеља, родитељ није дужан платити чланарину.
Уколико је дете тренирало минимално једном у месецу плаћа целокупан износ чланарине.
Уколико је дете почело са тренинзима као нови уписник или повратник у клуб пре 15. у месецу,
плаћа целокупан износ чланарине, а након 15. у месецу плаћа половину чланарине. Први пробни
тренинг се сматра датумом почетка уласка у тренажни процес.
Уколико родитељ плаћа чланарину на текући рачун клуба, чланарина је увећана за 100,00 РСД
због трошкова клуба везаних за књиговодствене услуге.

ПРЕСТАНАК ЧЛАНСТВА
Уколико се дете не појави на пет узастопних тренинга, а тренери немају повратну информацију
од родитеља о одсуству, лични картон детета се затвара, а на његово место се прима други члан.
У случају да дете жели да престане да тренира потребно је одмах обавестити тренера који води
групу у којој дете тренира; родитељ добија исписницу тек када испуни све обавезе према клубу
предвиђене овим правилником.

III ОСТАЛA ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И НАПОМЕНЕ
Родитељ је дужан да тренера јасно и на време обавести о већим здравственим проблемима
детета (епилепсија, проблеми са срцем, проблеми са видом и слично) и другим проблемима
(проблеми у школи, проблеми у породици, деца са сметњама у развоју и слично).
Родитељи би требали редовно да прате вести на огласној табли клуба и да редовно посећују сајт
клуба www.okradnicki.rs како би се правовремено инфомрисали о активностима клуба.
Родитељи су дужни да обавесте тренера уколико промене броја телефона.
Родитељи треба да прате квалитет и редовност исхране свог детета, као и да константно прате
хигијенске активности свог детета; уколико дете има проблем са исхраном, родитељи треба да се
консултују са тренером како би и он додатно утицао на побољшање исхране детета.
Родитељ не би требао да неуспех свог детета у школи кажњава привременим искључивањем из
тренажног процеса; у случају лошег успеха у школи, обавестите нашег тренера-педагога како би
и он обавио разговор са Вашим дететом и додатно утицао на његову мотивацију; запамтите,
тренер је други родитељ; уколико дете искључите из тренажног процеса због лоших оцена
учинићете вишеструку штету детету;
Родитељ/дете дужни су обавестити тренера позивом или СМС-ом уколико унапред знају да неће
присуствовати тренингу.
Пожељно је да родитељи и деца не користе друштвене мреже приликом комуникације са
тренером. Користити искључиво мрежне позиве и СМС.
Родитељи могу тражити доказ о уплати чланарине свог детета.
Родитељ може својим предлозима, добронамерном критиком, спонзорством или донаторством
помоћи рад клуба.
Уколико родитељ сматра да постоје одређене неправилности у раду клуба или повреда овог
правилника, може да пошље жалбу на office@okradnicki.rs

