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Směrnice pro sdružené subjekty a provozování autorizovaných
center / tělocvičen.
Směrnice pro provozování tělocvičen – schváleno dne 17. 6. 2015
1. Výuka Taekwon-Do ITF je povolena pouze v autorizovaných centrech, výjimkou jsou semináře, soustředění, letní
tábor a podobné akce pořádané pod hlavičkou České národní unie Taekwon-Do ITF a registrovaných škol ČNUT.
2. Každý oddíl / škola musí být držitelem pro své jednotlivé tělocvičny certifikát Autorizované centrum pro výuku
Taekwon-Do ITF, který vydává Mezinárodní federace Taekwon-Do ITF prostřednictvím národní asociace.
3. Každý sdružený subjekt České národní unie Taekwon-Do ITF (dále jen ČNUT) má povinnost každoročně k 10.1.
roku zaslat na sekretariát unie elektronickou formou aktualizovaný seznam členů, včetně technických stupňů a
adresy tělocvičen, ve kterých oddíl / škola provozuje svoji činnost, spolu se dny a časy tréninků a jmény učitelů
(trenérů) a jejich trenérské kvalifikaci, kteří v uvedených tělocvičnách vedou výuku.
4. Každý člen musí mít průkaz člena ČNUT s unikátním číslem člena (ID), které je vygenerováno v systému ITF
ONLINE při registraci nového člena u ITF. Průkaz vydává technická komise, o jeho vydání žádá trenér
organizačního subjektu.
Požadavky k vydání průkazu:
 Přihláška, která je podepsána členem případně zákonným zástupcem,
 Potvrzení od lékaře s platností jednoho roku
 Fotografie pasového formátu
 Zaplacený členský příspěvek v daném oddíle
S osobními daty členů bude nakládáno dle zákona o osobních údajích.
5. Každý trenér daného subjektu musí prostřednictvím systému ITF ONLINE CLUB do 10.1 daného roku potvrdit
členství na následující rok a uhradit členský příspěvek ve výši dle finančních směrnic. Do 31.3 daného roku uhradí
poplatek za trenérskou licenci (Plaketu), kterou vydává Mezinárodní federace Taekwon-Do ITF prostřednictvím
národní asociace, ve výši dle stanov ITF. Každá platba na účet unie je zasílána pouze na základě žádosti
(requestu) ze systému ITF ONLINE CLUB. Platby za zkoušky členů jsou hrazeny podle směrnice pro pořádání
zkoušek na TS.
Veškeré pozdní platby podléhají sankcím dle finančních směrnic ČNUT a stanov ITF.

6. V případě, že se oddíl kdykoliv během roku rozhodne rozšířit svoji činnost v rámci svého sídelního města, je
povinen tuto skutečnost nahlásit předem písemně sekretáři unie tj. ihned jak dokončí veškerá jednání (týkající se
pronájmu a pod.) nejpozději však 30 dní před zahájením činnosti v nové tělocvičně. Rozšíření činnosti oddílu v
rámci sídelního města, v případě, že nevzniká nový sdružený subjekt nepodléhá schválení unie.
7. V případě rozšíření činnosti oddílu mimo sídelní město, je oddíl povinen oznámit tento záměr písemně předem
nejpozději však 30 dní před zahájením činnosti v nové tělocvičně ČNUT, aby ČNUT mohla včas požádat o
autorizaci tělocvičny.
8. V případě rozšíření činnosti oddílu v rámci sídelního města, nebo mimo sídelní město takovým způsobem, že
vznikne samostatně působící tj. nově vzniklý oddíl, na základě registrace u Městského soudu dle § 238 zákona č.
89/2012 Sb., Občanského zákoníku, nebo podnikají v oblasti tělovýchovy na základě živnostenského listu. řídí se
jeho vznik směrnicí "Přijetí nových organizačních subjektů za členy České národní unie Taekwon-Do ITF ".
9. Autorizované centrum/tělocvična musí disponovat symbolikou ITF
 povinně – Obraz zakladatele Taekwon-Do, oficiální logo ITF, oficiální logo ČNUT, certifikát autorizovaného
centra
 volitelně – jakákoli symbolika ITF
 V případě že tělocvična není držitelem certifikátu je vyučování a jakékoli umístění, používání symboliky
Taekwon-Do ITF zakázáno.
10. Bez řádné autorizace tělocvičny je výuka Taekwon-Do ITF zakázána.
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