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Organizační, hospodářský a provozní řád
sk Hlincovka

Vš chn č e1o\,é

í. členstvíV sKH
síH na|'sle,né píavá ě pov rlosLl

clenem sKH se stáVá aUtomatlcky ó en z roku předcházejícího po splněni ó enských povinností
Zájerncio čenstvípředk ádajížádost o členstvl Výboru sKH, který žádost projedná. cj Lldě enj
rádného č]enstvírozhodne Výbor sKH na sVé nejb]ižšíschůzi,
Výbor sKH je opráVněn navrhnout titul "Čestný člen klubu'' Titulje doživotnía o práVech
držitele rozhodne Výbor sKH

2. PoVin nosti členůSKH

Zap at t k Lrbový přispéVek do terrninu který pro stáVa]ici noVě pi i mané č eny stanoVí č enská

odpracovat br gády na úp.avách áreá]L] a zařizenj sKH Ve Výš a teíminech stanovených
Výboreín sKH V případě neúčasti na br gádě Lrhrad]l f]nančni částkrr určenoU Výborenr sKH
Dodržovat orgán začni. hospodářský a hraci řad zejména
chovat se V areé]u slušně á neobtěžoval nepiinrěřeným] pío eVy ostatni hráče
nevyvoláVal rozmíškya chóVat S€ Vhodně V prosloracr] áTeá U Vťetne l L]boVe m 5tnostr
- hrát Ve Vhodném ob ečenl a lnodné .!rV
- po ukončeni hry LrVést dVo ce do pLrVcdn]ho slaVil
- pot]žiVét šalnu pouze k píev ékáni
L]držovat V areálU čistottl. óetřt Vodot] e energii a chrán t 2ařizeni před poškozenínr

3. PráVa členůsKH

Plně Využlvat Všechna zařízenj sKH
použrtl l,urtu na týdenn m rozpisu, Rezervace konói 5 minut po plánovaném čase
!uq|án9u9l9

Rod'nrIp'is Jšlíct|en: (čerek, ňohoLl oi'ležitostlé vVLživát {lLoová 7a-lze1', po,(Jo
neomezl práVa č enů sKH.

4. Jednání členské§chůze sKH

Členská schůze je svo áVána

V souladu

se stanovami sKH Výborern sKH

42
43

schůz řídíčlen Výboru zvo]ený

5T

Voha Výbolu a revizní komise]e prováděna na mirnořádné nebo pravidelné č]enskéschůZ SKH
Zp:Soo Vo by u.l Jje členska s( nůle SKH soolJ s p,og-énen _eo,la. ,
c elsIvl Ve vyooru a ,eV,71' kom s je Vlá]enre 1eslJc -e ré
Způsob vo]by můžebýt bud' tajné, nebo ak amací,
Vo]bt] piedsedy Vyboru sKH provád ze svých č]enůVýboru, Způsob Volby sr Určuje Výbor sKH
Vo]bu předsedy rev zni homise sKH provádí ze svých členůrevizní kom se. Způsób V;lby si
určuje revizníkomjse.

5.2
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6l0

na začátku č enské schůze

l\,4andátovoLl, Volební a náVfiovou
,lež Iř
_e

komjs lze sloučit, počet ieiích óienů Však nesní bÝt mensr

5. Volba orgánů sKH

6, PráVa a povinnosti spráVce kurtů

Je řízen Výborern sKH pro§třednictvím předsedy nebo místopředsedy.
Je povinen spolupracovat na zabezpečováníVšechakcísKH
UdížJjeporáoeh J areálJ sKH a Veoe l polao\L c e-y
"l_bJ
organ zuje práce na pÉ pravé á ea u SKH
Vybirá stanovené pop|atky a Vybrané částky předáVá uróenému členu Výboru sKH.
organizuje obsazování kUrtů podle určených pravidel,
Je opráVněn Vyřad it jed not]iVé hřiště z plovozu a po dohodě s předsedou sKH L]zavřít celý areál
Všichni členovésKH a jejich hosté jso! povinn] íespektovat pókyny spráVce,
ZpochybňoVánípokynů spráVce bude považováno za hrubý přeétupek protiorganizaónimu řádu
Zúčastňuje se na poZVání předsedy schůzlVýboru sKH,

7.1
7.2
7,3,
7,4,

7. Využíváníkurtů

sezónazačínáakončlpodlerozhodnutíVýboruSKH,zpravidaodl,dubnado31 řtjna,
Výbor sKH určítermíny pro Využitíkurtů pro řén nky m|ádeže, na zák adě řádného
.aolálova1' oouzltl <Llu -á lyoer^ n ,o7p < l,
VyužíVánl kurtů je bezplatně !možněno rovněž obyvatelům obce,
Výbor sKH můžeumožnit Využ]tíareálu i jiným organizacím.

8, Využíváníklubovny

Klubovna sloužíke společenskérnuž]VotU č enů sKH a jejich hostů

9.1

9.2

ČlensképříspěVky, brigády, placení brigád

PoV nnost p at t č enské piispěVky riaji Všichn č enové sKH

0 enSký přispéVek ročni

enové
sportovc

- Čestni Č
- dospě iaktivni
_

dospě

i

ri ádež do 21

9.4

bez přispéVku
500 _ Kč

200
300

et

PoVinne br gády č]enúsKH rra rok
čen do 21 et
č]en nad 21 let

placeni neodpracovaných

bí]gád

Kč
Kč

3 hodiny
5 hodin

100 Kčihod

,l0. Poplatky za pronájmy spoňovního zařízení

Nájem antl]kový kUrt: jednotLjvec 50 ,- Kčlhod.
skupina (4 hráči a Více) úhrada 200,- Kčlhod,
skupina i6 hráčůa Vice) úhrada 300,-Kčlhod.
celodenní (Více jak 4 hod.) úhrada 1.000,- Kč
1a.z Nájeín Bea(h i
Uhrada -20,- ki hod,
celodenní (více jak 4 hod.) úhrada 1,500,- Kč
10,3. Nájem hřiště na kopanou: úhrada 300,- Kč/hod,
10.4. Pop(atek za osvětlení (bez rozdílU kategorizace hráčŮ): kurt a hřjště na kopanou 50,- Kč/hod
1 0,5,
Poptatek za zapůjčenírnaterjátu (např. sítě, mičů,počítadLa): 50,- Kč
10.1

jll:

1,1, Sankce

Nesp nění zák adních č enských pov]nnosti]ako ]e nezap]acen i členských piispěVků
neodpracováni č neuhrazeni částky za brigádn cké hod ny známená Zán k členstvi
112 Za přestupky prot hospodářskému organlzačnimu a hracirn! řádu můžebýtóen sKH potlestán
rozhodnutim VýboíLr SKH napornenUtim nebo poz3Sl3Venim čenstvi na určitoLr dobU anebo
11,1

11.3

VyLouóenim ž sKH
Člen SKH má práVo se píot trestL] odvo át k č enské schúzl sKH

,l2. Připomínky a stížnosti

Připornínky a stižnosti k prác Výboru sKH, celkové činnosti sKH nebo členůSKH přijín]á rev]zni komise,
která je projedná ReV zní komise navrhne řešení a připomlnku nebo stížnostpředloií ke konečnémU
rozhodnutíVýborU sKH nebo členskéschůz SKH,

13. Závěrečná ustanovení

Tento organjzační,ho spodářský a hra cí řád byt schválen \.ýborem SKH dne 1o.června 2o18,na záktadě
pověření z \.ýročníčte
chů7e Řá d VstupUje V p[atnosl tento den
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