Pravidla pro přispívání členům na sportovní aktivity 2022
Orientační klub Doksy, z.s.
Na základě předpokládaných výnosů v účetním období výkonný výbor Orientačního klubu Doksy, z.s.,
rozhodl o přispívání členům na sportovní aktivity v tomto roce. Následující podpora se týká všech členů
platících základní členský příspěvek.
Úhrada startovného na závodech
V tomto se bude hradit startovné do výše základního startovného na všech oficiálních závodech
v zařazených do kalendáře ČSOS (tzn. závod označený „OŽ, OM, OF, MČR, WRE, ČP, ČPŠ, ŽA
či ŽB“ v IS ORIS). Úhrada za nestartování na závodech zůstávají stejné jako v minulosti, tzn.
startovné, které klub uhradil, bude nestartujícímu členovi připsáno jako pohledávka.
Příspěvek na startovné vícedenních závodů nebo závodu v zahraničí
V tomto roce klub uhradí členům:
✓
✓
✓

kteří se podíleli na pořádání závodu v předešlém roce (nebo jsou členy klubu 1.rokem)
dvoje vícedenní závody
kteří se nepodíleli na pořádání závodu v předešlém roce- jedny vícedenní závody
studující mládeži do 26 let se hradí veškeré startovné vícedenních závodů nebo závodu
v zahraničí při dodržení pravidla uvedeného výše.

Příspěvek na ubytování a na soustředění klubu
V případě účasti člena na závodech s přenocováním (typicky ŽB, ŽA či MČR a štafety, klubové
soustředění), klub proplácí ubytování v plné výši (až do výše 550,- Kč/noc) s tím, že členové
klubu:
✓

✓
✓

kteří se podíleli na pořádání závodu v předešlém roce (nebo jsou členy klubu 1.rokem),
přispívají: 100,- Kč/noc, resp. 150,- Kč/noc pokud v ubytování byla snídaně (zapíše se
do pohledávek)
kteří se nepodíleli na pořádání závodu v předešlém roce, přispívají: 300,- Kč/noc, resp.
350,- Kč/noc (zapíše se do pohledávek)
studující mládež do 26 let, přispívá: 100,- Kč/noc, resp. 150,- Kč/noc pokud v ubytování
byla snídaně (zapíše se do pohledávek)

Pravomoc výkonného výboru
Výkonný výbor může na základě svého rozhodnutí zvolit v průběhu roku další jednotlivou
podporu sportovní činnosti. V případě vyčerpání zdrojů může výkonný výbor rozhodnout o
úpravě jednotlivých podpor.
Forma příspěvků bude následující
Platby za startovné či ubytování je vhodné hradit přímo z účtu Orientačního klubu Doksy, z.s.,
předem nebo i následně přímo na účet pořadatele nebo ubytovatele. Pokud hradil platbu za
službu člen klubu sám, na základě předloženého dokladu bude z účtu OK Doksy uhrazena na
účet daného člena celá částka úhrady. Část platby, kterou hradí člen (např. přirážka za pozdní
přihlášku) bude členovi klubu zapsána jako pohledávka, kterou člen standardně uhradí na účet
klubu.
Výkonný výbor může mimořádně rozhodnout i o úhradě závodu mimo oficiální kalendář ČSOS,
vícedenního závodu či oficiálního závodu jiné sekce ČSOS než OB.
V Doksech, účinnost od 1.1.2022

