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Smlouva o působení ve středisku talentované mládeže v roce 2017
Středisko talentované mládeže Českého svazu Taekwon-Do ITF, Zátopkova 100/2, Praha 6 - Strahov, 160 17,
zastoupené vedoucím střediska talentované Mládeže – severní Morava : Kamilem Tihelkou a (dále jen „talent“)

…………………….…….…,

R.Č…………………… …………………..

člen STM-SM

spolu uzavřeli tuto smlouvu:

1.

Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je působení výše uvedeného talenta v širším výběru střediska talentované mládeže – severní
Moravy (dále jen „STM-SM“), se všemi právy a povinnostmi vyplývající z této smlouvy.

2.

Povinnosti talenta
Talent je povinen:
a) zúčastnit se všech akcí určených trenéry STM-SM, pokud mu v tom nebrání vážné zdravotní, rodinné, nebo
školní povinnosti. V případě neúčasti na tréninku, soustředění, nebo jiné akci STM-SM v rámci přípravy je
talent povinen se nejpozději jeden den předem omluvit hlavnímu trenérovi, Kamilu Šamalovi na tel.
774745306 a doložit omluvu písemným potvrzením. Při neúčasti na třech trénincích, víkendovém,
dlouhodobém soustředění, nebo v případě dlouhodobých zdravotních problémů v průběhu roku
může být talent vyřazen ze střediska talent. mládeže, tj. může být vypovězena tato smlouva ze strany
STM-SM,
b) zúčastnit se všech soutěží, na které je trenéři STM-SM nominují, a podat na nich co nejlepší sportovní
výkon. (Platí i pro svazové, oblastní, oddílové a open soutěže, na které je nominují oddíloví trenéři.)
c) chovat se v průběhu jakýchkoli akcí, souvisejících s STM-SM (soustředění, svazové soutěže…) tak, aby
dělal čest Středisku talent. mládeže, Svazu, České republice a Taekwon-Do ITF,
d) na všech akcích se řídit výhradně pokynů trenérů, příp. ostatních pověřených členů realizačního týmu.
V případě nejasností ohledně programu či pokynů pro činnost, je talent povinen vyžádat si od trenéra
upřesnění instrukcí,
e) pečovat o svěřený sportovní materiál podle pokynů, bránit jeho poškození, nebo zkrácení životnosti
nesprávným používáním. V případě nezodpovědného používání může být výstroj odebrána. Při
ztracení může být po talentovi vyžadována finanční náhrada ve výši 50% kupní ceny.
f) dodržovat zásady Taekwon-Do jak během akcí, tak i v civilním životě,
g) ihned hlásit veškeré úrazy, resp. změny zdravotního stavu během všech akcí trenérovi,
h) dodržovat obecně platné zásady životosprávy sportovce, včetně zákazu konzumace alkoholických nápojů
během všech akcí, a užívání jakýchkoliv nepovolených dopingových látek, během platnosti této smlouvy.
Užívání jakýchkoli léků, stimulačních látek, nebo jiných farmaceutických preparátů během akcí, nebo těsně
před ní je nutné hlásit předem trenérovi.

3.

Porušení povinností talenta
Porušení výše uvedených povinností může mít za následek vyloučení ze střediska talentované mládeže, včetně
okamžitého vypovězení této smlouvy. Ta může být vypovězena i v případě svévolného odmítnutí startu
v průběhu soutěže, nedostavení se k odjezdu, bez důvodů vhodných zřetele nebo z důvodu jiného chování, či
jednání, kterými dojde k hmotnému, nebo nehmotného poškození STM-SM, Svazu, či jejich zájmů.
V závažných případech porušení této smlouvy bude na talentovi požadována úhrada doposud vzniklých nákladů na
jeho přípravu, výbavu či účast na soutěži, resp. úhradu škod vzniklých porušením jeho povinností vyplývajících
z této smlouvy dle platných zákonů.

4. Při vyloučení, vyřazení nebo odchodu z STM-SM, je talent povinen neprodleně vyrovnat všechny závazky,

zejména vrátit sportovní výbavu, v případech, kdy je toto STM-SM požadováno nejpozději do 1 měsíce od
ukončení této smlouvy.
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5.

Práva talenta:
a) STM-SM poskytne nezbytně nutnou sportovní výbavu pro přípravu a pro vybrané soutěže a
zabezpečí podmínky pro přípravu na tyto soutěže.
b) na všech akcích, na které STM-SM talenta nominovalo, příprava na soutěž a účast na soutěži, zajistí
STM-SM bezplatně nezbytně nutné pojištění, dopravu, stravování, ubytování, startovné a zabezpečí
krytí případných nezbytně nutných zdravotních výloh. Další náklady hradí STM-SM jen ve
výjimečných případech.

6.

Vypovězení smlouvy
Smlouvu lze vypovědět:
a) dohodou písemně s podpisy obou smluvních stran
b) v případě vypovězení smlouvy jednostranně ze strany talenta je stanovena výpovědní lhůta tři
měsíce. Lhůta výpovědi počíná běžet od data převzetí písemné výpovědi talenta STM-SM (trenérem, nebo
vedoucím střediska). Během výpovědní lhůty je talent povinen řádně plnit povinnosti vyplývající z této
smlouvy.
Vypovězením této smlouvy talentem nejsou dotčena práva STM-SM, vyplývající z této smlouvy, včetně
povinnosti talenta vyrovnat veškeré závazky vůči STM-SM. V případě nedodržení výpovědní lhůty může
STM-SM uplatňovat náhradu nákladů na dosavadní přípravu, či za způsobené škody dle bodu 3. této
smlouvy.
Vypovězení smlouvy ze strany STM-SM je možné na základě dohody, nebo ihned s tím, že je stanovena
lhůta 1 měsíce na vyrovnání všech závazků talenta vůči STM-SM.

7.

Závěrečná ustanovení
a) tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 31. ledna 2017 do 31.prosince 2017,
b) tato smlouva nabývá účinnosti i platnosti dnem podepsání oběma účastníky,
c) tato smlouva je vyhotovena ve dvou provedeních s platností originálu, přičemž každá ze
zúčastněných stran obdrží po jednom provedení !!!
d) účastníci prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné vůle a na důkaz toho připojují své
podpisy.

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

………………………………..
za STM-Severní Morava

……………………………………..
( zákonný zástupce )

…………………………………….
talent

