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Organizační řád Dětské badmintonové akademie  
 
(dále jen DBA ) 
 

1.Organizační schéma DBA 
 

 
Trenéři DGA : Zajišťují chod tréninkových jednotek, zodpovídají za 

dodržování tohoto organizačního řádu u přidělených 
členů DBA v jednotlivých tréninkových skupinách. 
Vedou evidenci docházky u přidělených členů DBA a řeší 
případné nároky náhradních tréninkových jednotek. 
 

Člen DBA : Členem DBA se stává každý zájemce, který odevzdá 
podepsanou a vyplněnou přihlášku a uhradí příslušný 
poplatek. 

 
 
2.Práva a povinnosti členů DBA 
 
 Členové DBA jsou povinni dodržovat provozní řád sportovního centra. 
   

 
3.Rozdělení ročních trénikových období v rámci DBA 
 

Kalendářní rok je z organizačních důvodů rozdělen do jednotlivých 
tréninkových období takto : 
 
Sezóna  (od 1. září do 30. června)  
Mimo sezónu (od 1. července do 31. srpna)  

 
4.Platební podmínky DGA 
 

Cena v jednotlivých tréninkových obdobích se řídí aktuálním ceníkem, 
který je k dispozici na recepci sportovního centra nebo na www.sporteden.cz. 
  
 Účastníci akademie provádí úhradu na každé tréninkové období zvlášť a 
úhrada musí být provedena nejpozději 10 dní před jeho zahájením. Výše platby 
odpovídá násobku příslušné ceny a plánovaného počtu tréninkových jednotek 
v příslušném období (viz výše). Při nesplnění těchto podmíneksi sportovní 
centrum vyhrazuje právo vyloučit účastníka z výuky. 

 
5.Překážky v tréniku DBA 
 
5.1.  Překážka ze strany sportovního centra 

 
Dojde-li ke zrušení tréninkové jednotky ze strany sportovního centra 
(např.nemoc trenéra, nezpůsobilost sportoviště atp.) 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.  
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5.2. Překážka ze strany členů DBA 
 

 Náhrada tréninkové jednotky se provede pouze v případě prokazatelné 
omluvy hráče příslušnému trenérovi alespoň 24 hodin před započetím 
tréninkové jednotky. Pokud tréninková jednotka proběhla bez účasti 
omluveného hráče, lze jeho náhradu provést po dohodě v jiné skupině 
v rámci všech tréninkových jednotek DBA. Pravidlo snížení platby na 
další období v tomto případě (jednotka proběhla bez účasti 
omluveného hráče) nelze uplatnit ! 

  
5.3. Ostatní překážky 
 

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

Jestliže tréninková jednotka již probíhá a k jejímu zrušení 
dojde z jakýchkoliv výše uvedených důvodů po 25min (s vyjímkou 
bodu 5.2.kde čas 25min neplatí) náhrada není přiznána.). 

   
Všechny náhrady a omluvy řeší členové DBA s příslušným 

trenérem, k němuž byli v rámci tréninkových jednotek zařazeni. 
 


