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Podmínky registrace hráčů
platné od 1. 1. 2018

1. Obecná ustanovení
1. 1. Tyto podmínky upravují vztahy mezi spolkem Baseball Club Cobblers Zlín z.s.,
IČ: 02073862, se sídlem J. A. Bati 5542, 760 06 Zlín (dále jen „klub“) a jednotlivými hráči klubu
(dále jen „hráči“) a ruší všechny předchozí podmínky.
1. 2. Nedílnou součástí těchto podmínek je rovněž příloha – Evidenční karta hráče.
2. Registrace hráče v klubu
2. 1. Registrovaný hráč vzniká dnem podpisu Evidenční karty hráče a je uzavíráno na dobu neurčitou.
2. 2. Registrace hráče
2. 2. 1. Registraci hráče je možné zrušit kdykoliv v průběhu roku, výpovědní lhůta 1 měsíc
začíná dnem předání žádosti o zrušení registrace hráče opatřené datem a vlastnoručním
podpisem hráče, resp. jeho zákonného zástupce funkcionáři klubu. V průběhu
výpovědní lhůty je hráč povinen vypořádat veškeré své závazky ke klubu a bez nároků na
vrácení hráčského poplatku do klubu uvedeného v bodu 5.1.1.
2. 2. 2. Okamžité zrušení registrovaného hráče:
 ze strany klubu v případě závažného porušení těchto podmínek, klubové
disciplíny či obecně akceptovaných norem chování
 ze strany hráče z důvodu vážné nemoci
 v případě okamžitého zrušení registrovaného hráče v průběhu smluvního období má
klub nárok na poměrnou část poplatků za každý i jen započatý měsíc
platné registrace hráče
2. 3. Přestupy a hostování do jiného klubu jsou řešeny v souladu s platnými legislativními
normami České baseballové asociace a České softballové asociace.
3. Povinnosti klubu
3. 1. Zajistit registraci hráče u příslušných sportovních organizací (ČBA, ČSA, ČSTV),
včetně základního pojištění a uhradit za něj stanovené příspěvky v odpovídající výši.

3. 2. Sportovní program:
3. 2. 1. Zajistit celoroční trénink se zaměřením na baseball v rozsahu minimálně
2x 1 hodinu týdně v odpovídajících prostorách. Trénink budou zajišťovat
kvalifikovaní trenéři s trenérskou licencí ČBA/ČSA. Rozpis tréninků bude

zveřejněn na internetových stránkách a předán každému hráči. V případě docházky hráčů
jednotlivé kategorie v průměru za měsíc menší jak 70%, budou tréninkové jednotky ponížené do odvolání.
3. 2. 2. Zajistit minimálně 1x ročně letní soustředění pod vedením trenérů s licencí
ČBA/ČSA.
3. 2. 3. Přihlásit příslušnou herní kategorii do odpovídající oblastní soutěže, pokud
vznikne. V případě neexistence odpovídající oblastní soutěže je klub povinen
zajistit účast v alternativní soutěži, eventuálně zajistit dostatečný program
soutěžové formy v průběhu roku. Rozpis soutěží bude zveřejněn na internetu
a předán každému hráči.
3. 2. 4. Aktivně vyhledávat, případně pořádat turnaje pro příslušnou kategorii a dle
časových a finančních možností zajišťovat účast na těchto akcích.
3. 3. Za dítě je přebrána plná odpovědnost od okamžiku zahájení tréninků, utkání a turnajů, do jeho
ukončení.
3. 4. Klub zajistí odpovídající vybavení hráčů s výjimkami uvedenými v bodě 4. 7.
4. Povinnosti hráče
4. 1. Hráč je povinen řídit se ustanoveními těchto Podmínek registrace hráčů.
4. 2. Hráč je povinen vyplnit Ev. kartu hráče a uvést pravdivě všechny požadované informace.
Tyto informace budou sloužit výhradně pro interní potřebu klubu a nebudou
zveřejňovány bez souhlasu. K Evidenční kartě hráče rovněž přiloží 1x fotografii
pasového formátu (pouze nový hráč).
4. 3. Hráč je povinen hradit poplatky dle bodu 5.
4. 4. Hráč je povinen absolvovat jedenkrát ročně na vlastní náklady lékařskou prohlídku
u sportovního lékaře.
4. 5. Hráč je povinen účastnit se sportovního programu v rozsahu stanoveném trenéry
jednotlivých kategorií, je povinen předem omluvit svou neúčast přímo trenérům své
kategorie.
4. 6. Při účasti na sportovním programu je hráč povinen respektovat pokyny trenéra.
4. 7. Povinné vlastní vybavení hrajícího hráče při účasti na sportovním programu:
 odpovídající obuv pro vnitřní (sálová obuv s nešpinivou podrážkou) i venkovní
sportovní program (kopačky, spikes)
 suspenzor
 polařská rukavice (pořízení do 1 měsíce od registrace hráče v klubu)
 dres (pořízení do 3 měsíců od registrace hráče v klubu) ve složení čepice, triko, podtriko,
kalhoty a ponožky v barvě a střihu stanovených zvláštní přílohou.

5. Poplatky
5. 1. Hráčské poplatky
5. 1. 1. Základní poplatek za registraci hráče v klubu je od 1500,- Kč až max. 5000,- Kč za
kalendářní rok (závisí na roku narození hráče).
Každý nový hráč klubu je osvobozen od poplatků po dobu 4 tréninků od příchodu do klubu.
5. 1. 2. V případě, že hráči klubu jsou 2 a více rodinných příslušníků, mají všichni tito
hráči nárok na slevu 500,- Kč z částky uvedené v bodě 5.1.1.
5. 1. 3. Ve výjimečných případech bude o dalších slevách, případně dalších změnách
rozhodnuto individuálně předsedou klubu.
5. 1. 4. Hráčsky poplatek bude uhrazen bezhotovostně ve maximálně dvou splátkách vždy
nejpozději k 15. 1. a 15. 2. příslušného roku.
5. 1. 5. Funkcionáři, trenéři, asistenti, členové a jejich děti jsou od poplatku zproštěni, reprezentanti
ČR účastnící se ME, MS neplatí následující rok hráčské příspěvky do klubu.
5. 1. 6. Hráč nebo jeho zákonný zástupce, který zajistí sponzorský dar, pronájem reklamní
plochy či úspěšně vypracuje grant, bude odměněn 10% z této částky.
Odměny za úspěšné granty investičního charakteru budou řešeny individuálně ČS (členskou
schůzi) klubu.
5. 2. Ostatní poplatky:
5. 2. 1. Organizovaná doprava (autobusy) – bezhotovostní úhrada dle propozic příslušné
akce předem
5. 2. 2. Soustředění, turnaje – bezhotovostní úhrada dle propozic příslušné akce předem
5. 2. 3. Preventivní lékařská prohlídka (viz bod 4. 4 – úhrada ve stanovené výše dle
propozic)
5. 3. Bezhotovostní platby budou provedeny na účet klubu u Fio banka, a. s.
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