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Přihláška do týmu PIONEER Investments 

 

Jméno: ……………………………………………….......   Příjmení:…………………………………………………………… 

Datum narození:………………………………………    Adresa:……………………………………………………………… 

Kontakt (telefon + e-mail):……………………………………………………………………………………………………… 

Kontaktní osoba (jméno + vztah ke členovi) *:………………………………………………………………………… 

Kontaktní osoba - telefon, email:…………………………………………………………………………………………… 

*Pouze v případě nezletilosti člena  

Podmínky řádného členství, které stvrzuji svým podpisem: 

Členství: dobrovolné, platnost členství vždy od úhrady ročního členského poplatku do 30.4.! 

Členský poplatek: 3000,- Kč/rok (úhrada na č.ú. 2700463400 / 2010 nebo kartou v eshopu ) 

Členské výhody: 

 Zdarma poskytnutí teamové závodní oblečení (kombinéza) + čepice/čelenka – každý lichý rok 
členství (1.,3.,5.,…)¹. Team používá jednotné teamové oblečení. 

 Zdarma 1 měsíc tréninkový plán, poté za zvýhodněnou cenu 

 Zdarma konzultace tréninku a pokroků s trenérem 1x týdně – pokud Vám nebude stačit 
prostor v rámci tréninků/kurzů  

 Zdarma diagnostika 1 páru lyží na nejmodernějším měřícím zařízení SkiSelector®. Toto 
zařízení používají nejlepší lyžaři světa v čele s Petterem Northugem.  

 Sleva 40% na standardní kurzy Školy běžeckého lyžování Lukáše Bauera ( viz. 
www.bezvabezky.cz - sleva neplatí na ubytování v rámci vícedenních kurzů) 

 Sleva 20% na individuální kurzy (péče instruktora) 

 Sleva min. 10% při využití služeb Závodního servisu, při využití pouze stoupací „mázy“ 
dostanete za cenu „základní mázy“ vždy „závodní mázu“  

 Sleva 10% na produkty v rámci eshopu projektu Bezva běžky CZ 

Členské povinnosti: 

 Řádně a včas uhradit členský poplatek² 

 Účastnit se závodů (zejména lyžařských) v závodním teamovém oblečení včetně log 
partnerů/sponzorů teamu³ 

 V závodech startovat za Team PIONEER Investments, (uvedení teamu ve výsledcích) nebo 
pod zkratkou (PIIN). Pokud to není z různých důvodů možné, je třeba společně najít vhodné 
řešení předem.³ 

 Po dokončení závodu zaslat do 3 dnů na info@bezvabezky.cz informace o závodě a 
dosaženém výsledku (název závodu, trať, umístění, čas sebe a vítěze, dle možností odkaz na 
web závodu a případně i fotografii/e). Tyto údaje budou uvedeny v profilu člena na webu 
teamu. 

http://eshop.bezvabezky.cz/Rocni-clenstvi-Team-PIONEER-Investments-CRAFT-d11769.htm
http://www.skiselector.com/
http://www.bezvabezky.cz/
mailto:info@bezvabezky.cz
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Další: 

 V celém teamu platí přísný a při porušení neomluvitelný zákaz užívání nedovolených 
prostředků (doping)⁴ 

 V celém teamu platí zásada Fair Play 

 Každý člen bude uveden na webu teamu krátkým profilem s fotografií, kde bude krátká 
charakteristika (dle chuti sportovní, lidská) a kde budou uváděny dosažené výkony a 
fotografie 

 Při předčasném opuštění teamu nebo vyloučení z teamu z důvodu porušení některého 
z pravidel propadá nevyčerpaný členský poplatek ve prospěch teamu 

 Členství v teamu platí vždy jeden rok  

V rámci členství mám zájem o Teamové závodní oblečení (kombinéza) vel.: 

 

TOP ( vrchní díl kombinézy)  Velikost UNISEX: 

XXS     /     XS     /     S     /     M     /     L     /     XL     /      XXL 

 

Kalhoty ( spodní díl kombinézy)  Velikost UNISEX: 

XXS     /     XS     /     S     /     M     /     L     /     XL     /      XXL                 

 

Obvod hlavy (v cm):  

 

Svým podpisem stvrzuji, že jsem zdravotně způsobilý/á k účasti v týmu PIONEER 
Investments  a souhlasím se zpracováním osobních údajů a evidencí osobních údajů podle 
zák.č. 101/2000Sb., v platném znění a souhlasím s předloženými podmínkami členství 
v projektu týmu PIONEER Investments společnosti Bezva běžky CZ s.r.o (IČO 02003376). 

 

V……………………………………..  dne ……………………… 

                                                                                     Podpis………………………………………………………… 

                                                                                               (u nezletilých osob souhlas zákonných zástupců) 

¹ Počítány vždy roky řádného členství (např. pokud bude někdo členem 1 rok, poté na rok nebude členem teamu a následný 
rok se „vrátí“ do teamu, je brán tento rok jako 2., tudíž bez automatického nároku na oblečení v rámci členského poplatku!) 

²Neuhrazením členského poplatku zaniká členství v teamu a s tím spojené možnosti čerpání členských výhod 

³Porušení této povinnosti je trestáno smluvní pokutou 3.000,-Kč (roční členský poplatek), druhé porušení s sebou nese 
vyloučení z teamu bez náhrady 

⁴ Porušení s sebou nese okamžité vyloučení z teamu bez náhrady 

Scan nebo fotografii vyplněné přihlášky (obě strany) zašlete na info@bezvabezky.cz 

mailto:info@bezvabezky.cz

