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Organizační řád lezeckého oddílu SPORT 
EDEN BEROUN 

 

 
1. Organizační schéma oddílu 

 
Výkonný výbor: Zajišťuje zejména řízení a ekonomický chod oddílu, koordinaci s ostatními 

sporty, schvaluje nové členy a změny v interních předpisech oddílu. 
 
Sekretář oddílu: Zajišťuje organizační chod oddílu, plánování sportovních akcí a tréninkových 

hodin, včetně jejich změn a náhrad. Koordinuje metodickou náplň 
trénikových jednotek. Zajišťuje komunikaci mezi účastníky klubu a ostatními 
pracovníky sportovního centra. Proškoluje a řídí jednotlivé instruktory. 

 
Instruktoři LO: Zajišťují chod tréninkových jednotek, zodpovídají za dodržování tohoto 

organizačního řádu u přidělených členů LO. Vedou evidenci docházky u 
přidělených členů LO a řeší případné nároky náhradních jednotek. 
 

Člen oddílu: Členem oddílu se stává každý zájemce, který odevzdá podepsanou a 
vyplněnou přihlášku, uhradí příslušný členský příspěvek a bude schválen 
Výkonným výborem. 

 
 
 

Jmenný seznam vedení oddílu je zveřejněn na recepci sportcentra. 
 

2. Práva a povinnosti členů lezeckého oddílu 
 
 Členové lezeckého oddílu jsou povinni dodržovat provozní řád sportovního centra. 
 V rámci členského poplatku jsou oprávněni v rámci tréninkových jednotek využívat lezeckou stěnu bez 
dalších plateb. 
 
 

 
4. Rozdělení ročních tréninkových období v rámci 
florbalového oddílu 
 

Kalendářní rok je z organizačních důvodů rozdělen do jednotlivých tréninkových období takto: 
 
Podzim  (od 1. září do 31. prosince)  
Zima  (od 1. ledna do 31. března)  
Jaro  (od 1. dubna do 30. června) 
 
 

5. Platební podmínky lezeckého oddílu 
 

Cena v jednotlivých trénikových období se řídí aktuálním Rozhodnutím výkonného výboru, který je 
k dispozici na recepci sportovního centra nebo na www.sporteden.cz 
  
 Členové lezeckého oddílu provádí úhradu na každé tréninkové období zvlášť a úhrada musí být 
provedena nejpozději 5 dní před jeho zahájením. Při nesplnění těchto podmínek, si sportcentrum Eden 
vyhrazuje právo vyloučit účastníka z výuky. 
 
 

6. Překážky v tréninku lezeckého oddílu 
 
6.1. Překážka ze strany sportovního centra EDEN 

 
Dojde-li ke zrušení trénikové jednotky ze strany sportovního centra (např. nemoc trenéra, 
nezpůsobilost sportoviště atp.) zavazuje se provozovatel k nahrazení příslušné trénikové 
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jednotky v plné míře. Pokud náhrada neproběhne v trénikovém období kdy ke zrušení došlo, 
bude platba na další období snížena o odpovídající částku zrušené jednotky. 
 

6.2.  Překážka ze strany členů lezeckého oddílu 
 

Náhrada tréninkové jednotky se provede pouze v případě prokazatelné omluvy člena 
příslušnému instruktorovi alespoň 24 hodin před započetím trénikové jednotky. Pokud  
tréniková jednotka proběhla bez účasti omluveného člena, lze jeho náhradu provést po 
dohodě v jiné skupině v rámci všech tréninkových jednotek lezeckého oddílu. Pravidlo 
snížení platby na další období v tomto případě (jednotka proběhla bez účasti omluveného 
člena) nelze uplatnit! V případě včasného omluvení člena z tréninků na období delší než 14 
dní, může být uplatněn odečet nevyužitých tréninkových jednotek v platbě na další měsíc. 
Tuto výjimku schvaluje Výkonný výbor lezeckého oddílu. 
  

6.3. Ostatní překážky 
 

  Dojde-li ke zrušení trénikové jednotky z důvodů nezaviněných ani jednou 
zúčastněnou stranou, zavazuje se provozovatel k nahrazení příslušné tréninkové jednotky 
v plné míře. Pokud náhrada neproběhne v trénikovém období kdy ke zrušení došlo, bude platba 
na další období snížena o odpovídající částku zrušené jednotky.  

Jestliže tréniková jednotka již probíhá a k jejímu zrušení dojde z jakýchkoliv výše 
uvedených důvodů po 25min (s výjimkou bodu 6.2., kde čas 25min neplatí) náhrada není 
přiznána.). 

   
Všechny náhrady a omluvy řeší členové lezeckého oddílu s příslušným 

instruktorem, k němuž byli v rámci tréninkových jednotek zařazeni. 


