
Pravidlá členstva v klube ŠKP Košic - Ilyo taekwondo 
Pravidlá členstva v klube je dokument, ktorý je v súlade so Stanovami klubu ŠKP Košice Ilyo-taekwondo a spresňuje spôsob vzniku a zániku 
členstva, druhy členstva, spôsob platenia členských príspevkov členmi klubu a ďalších pravidiel klubu.  

Členstvo v klube 

Druhy členstva: 
1. Registrovaný člen 
2. Tréner (-ka) 
3. Funkcionár (-ka) 
4. Rozhodca (-kyňa) 
5. Čestný člen 
6. Dobrovoľný člen (rodinní príslušníci, sympatizanti,…) 
Členstvo v klube vzniká: 
1. Registráciou (registračný formulár) 
2. Uhradením členského príspevku klubu za kalendárny rok 
3. Uhradením zápisného (len pre nových členov) 
4. Schválením Rady zakladajúcich členov združenia (ďalej Rada) alebo predsedom klubu 
Členstvo v klube zaniká: 
1. Písomným vzdaním sa členstva adresovaným predsedovi klubu (tkd.centrum@gmail.com)  
2. Vylúčením člena 

Členské príspevky 

• Členské príspevky je povinný platiť každý registrovaný člen klubu.  
• Výšku členského príspevku určuje výbor klubu 
• Členský príspevok môže byť (výšku členských poplatkov nájdete tu>>):  

1. Zápisné (noví členovia, hradené pri registrácii) 
2. Ročný (ŠKP, splatný najneskôr do 15. 1.  príslušného roka, alebo po registrácii do klubu) 
3. Ročný (SATKD WT (ŠKP, splatný najneskôr do 15. 1.  príslušného roka, alebo po registrácii do klubu) 
4. Členské poplatky za tréningy môžu byť: 

A. Mesačný členský poplatok za tréningy (Splatný najneskôr do 15. dňa príslušného mesiaca) 
B. Polročný členský poplatok za tréningy (5 mesiacov, splatný najneskôr do 15 dní od začiatku obdobia) 
C. Ročný členský poplatok za tréningy (10 mesiacov, splatný najneskôr do 15 dní od začiatku obdobia) 
D. Poplatky za skúšky technickej vyspelosti 
5.   Minimálny členský poplatok za tréningy (tento poplatok je povninný platiť každý člen klubu,   ktorí sa v danom mesiaci zúčastnil 
menej ako 2 tréningov) 

• Členské príspevky sú príjmom klubu. 
• Výnimku z predpísanej výšky členských poplatkov môže priznať Rada jednotlivcom na základe ich požiadania, a to predovšetkým v 

prípadoch detí a mládeže:  
A. vo výchove v detskom domove, alebo v náhradnej rodičovskej starostlivosti  
B. deti zo sociálne odkázaných rodín (na základe požiadavky zákonného zástupcu  

a odporučenia trénera )  
C. hendikepovaným športovcom 

• Členský príspevok platia členovia na účet klubu (Názov účtu: Športový klub polície - ILYO Taekwondo Košice, číslo 
účtu:SK2383300000002601449566) 

• Rada si vyhradzuje právo meniť výšku členských príspevkov a pravidiel pre ich platenie, pričom takto uskutočnené zmeny môžu sú účinné 
až od nasledujúceho obdobia (mesiac, kalendárny rok)  

Tréningy 

• Tréningy sú organizované podľa vopred schváleného rozpisu, zverejneného na stránke klubu. 
• Cvičenci sú povinný zúčastňovať sa tréningov kategórií ku ktorým prislúchajú (podľa roku narodenia a podľa vyspelosti).  
• V prípade, že termín tréningov cvičencom nevyhovuje, môžu požiadať hlavného trénera o zmenu. 
• V prípade, že cvičenec sa chce zúčastňovať tréningov rôznych kategórií, musí o to požiadať trénera. 
• Príchod na tréning je 10 min pred začiatkom tréninu a odchod do 10 min po ukončení tréningu.  
• Každý cvičenec musí byť na tréningu v športovom úbore (dobok, alebo športový úbor). 
• Cvičenci, ktorí sa zúčastňujú špeciálnych tréningov zameraných na zápas musia mať vlastné chrániče (chránič chrupu, rukavice, chrániče 

predlaktia a predkolenia, suspenzor) 
• Každý cvičenec je povinný počas tréningov rešpektovať príkazy a usmernenia trénerov, či iných osôb, ktoré sú poverené vedením tréningu 
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