Pravidla OK Dobříš pro financování účasti na závodech
Verze platná pro rok 2018 (a dle financí z grantů na mládež potenciálně i dále)
Oddílové příspěvky
1. Děti (docházející na tréninky) platí členské příspěvky dvakrát ročně 1.000 Kč, v případě
sourozenců 900 Kč za každého. Členské příspěvky slouží na úhradu nákladů souvisejících
s účastí na tréninkách a závodech.
2. Dospělí platí členské příspěvky v případě, že se účastní závodů (tj. jsou aktivními členy). Výše
členských příspěvků je 100 Kč ročně, příspěvky jsou placeny na konci kalendářního roku
společně s vyúčtováním ostatních nákladů na účast na závodech. Příspěvky jsou použity na
úhradu administrativních nákladů klubu.
Hrazení nákladů na závodech
3. Dospělí, příp. děti bez dětských oddílových příspěvků, si platí startovné na libovolných
závodech v plné výši. Startovné je vyúčtováno a hrazeno souhrnně na konci jarní a podzimní
sezóny (resp. prostřednictvím předplatby ve zvolené výši na začátku sezóny).
4. Děti mají startovné na hlavních závodech hrazeno z oddílového rozpočtu, podmínkou je
včasné placení oddílových příspěvků.
5. Za hlavní závody jsou považovány závody uváděné v doporučené oddílové termínovce
(středočeské oblastní závody OB, štafetové závody, lokální závody mimo OB), dále závody ŽB,
příp. ŽA (tj. žebříčky A/B), mistrovské závody a doporučené letní vícedenní závody.
6. Na ostatních závodech si startovné platí všichni sami, vč. dětí. Startovné může být zaplaceno
z oddílového rozpočtu a následně přeúčtováno. Jedná se zejména o závody: ostatní letní
vícedenní závody, oblastní závody v jiných oblastech, zahraniční závody, závody v jiných
sportech.**
7. Při neúčasti na přihlášeném závodě jsou zbytečně zaplacené náklady následně přeúčtovány
dané osobě (vč. neúčasti ze zdravotních důvodů).
8. Půjčovné SI čipu, ubytování a dopravu si každý hradí sám.
9. Na hlavní oddílové akce (např. soustředění) a výběrové reprezentační akce* může oddílový
výbor rozhodnout o příspěvku na ubytování či dopravu.
Pozn.: rodiče se mohou libovolně účastnit tréninků (běžeckých i mapových), ovšem bez trenérské
asistence, kterou věnujeme dětem.
* - účastníkům MČR (v soutěžních kategoriích) je hrazena doprava na závody (příspěvek na osobu, ne
celé auto), podobně je podporována i účast na výběrových soustředěních
** - na základě získaných grantů rozhodnul oddílový výbor (30.7.2018) o rozšíření proplácení na
všechny domácí letní závody, nově také proplácení ostatních oblastních závodů v OB (ČR), kam se
budou děti hlásit individuálně. Toto se týká především vyspělejších závodníků, začátečníkům jsou
určeny především oblastní závody středočeské oblasti. Podmínkou je předat doklad o zaplacení
startovného z vlastního, resp. požádání oddílové ekonomky o zaplacení předem z oddílového účtu.
Toto pravidlo může být v budoucnu změněno podle ekonomické situace oddílu.

