ORGANIZAČNÍ ŘÁD
SPORTOVNÍHO KLUBU SK CHOCERADY
Organizační řád Sportovního klubu SK Chocerady (dále jen SK) doplňuje stanovy, upřesňuje
zásady členství, práva a povinnosti členů a funkcionářů klubu, stanovuje provozní pravidla
sportovního areálu a klubovny, obsahuje sazebník příspěvků a poplatků.

I.

Obecné zásady členství
1.
2.
3.
4.

II.

Členem SK může být fyzická osoba, která souhlasí se stanovami a ke členství se přihlásí.
Členství vzniká dnem přijetí výkonným výborem po zaplacení členského příspěvku.
Dokladem členství je průkaz SK.
Členství zaniká:
a. Vystoupením na základě žádosti člena.
b. Vyloučením na základě rozhodnutí valné hromady.
c. Vyškrtnutím ze seznamu členů v případě úmrtí člena.

Práva a povinnosti členů
1. Práva členů starších 18 let:
a. Používat prostory SK ke sportování.
b. Parkovat auto v prostoru k tomu určenému, je-li dostatek místa.
c. Přivést do areálu SK hosty. Člen pak zodpovídá za jejich chování a případné, jimi
způsobené, škody.
d. Využívat klubovnu SK.
2. Práva členů mladších 18 let:
a. Používat prostory SK ke sportování.
b. Nemají právo vodit do areálu SK hosty.
3. Povinnosti členů:
a. Dodržovat Stanovy, Organizační řád a zásady slušného chování v areálu SK.
b. Dodržovat bezpečnostní, požární a jiné předpisy při jakékoliv činnosti v areálu.
c. Chránit, udržovat a zvelebovat společný majetek.
d. Při běžné činnosti poslechnout pokynů členů výkonného výboru, trenérů,
vedoucích mužstev a správce areálu.
e. Nahradit způsobené škody nebo zajistit nápravu.
f. Při skončení členství vrátit průkaz.

1

III.

Funkcionáři SK a jejich volba
1. Funkcionáři klubu vykonávají následující funkce, které lze podle potřeby slučovat:
a.

b.
c.

d.

e.
f.

Předseda sportovního klubu
• zodpovídá spolu s ostatními členy výboru za chod SK v období mezi valnými
hromadami,
• řídí činnost výkonného výboru,
• svolává schůze výkonného výboru dle potřeby nebo stanov,
• reprezentuje SK při jednáních,
• dbá na dodržování Stanov a Organizačního řádu členy SK,
• podepisuje veškeré finanční doklady spolu s hospodářem nebo tajemníkem.
Tajemník (sekretář) sportovního klubu
• zodpovídá za vedení administrativy,
Hospodář sportovního klubu
• zodpovídá za vedení financí SK v souladu se zákonem a stanovami SK,
• vybírá členské příspěvky, pokuty a ostatní poplatky,
• podepisuje veškeré finanční doklady spolu s předsedou výkonného výboru
• vede evidenci členů
Správce
• zodpovídá za údržbu majetku SK
• dbá o dodržování pořádku v areálu SK
• v rámci údržby přiděluje práci členům SK na brigádách
Člen výboru
• pomáhá organizovat činnost SK
Trenér fotbalového oddílu
• zodpovídá za chod svého oddílu
• zodpovídá za bezpečnost a chování všech členů svého oddílu během tréninků a
zápasů, trenéři mládeže navíc odpovídají za ukotvení branek

2. Volby výkonného výboru se konají na valné hromadě v souladu se Stanovami.

IV.

Provoz areálu SK

1. Provozní doba areálu je stanovena rozpisem tréninků a utkáními jednotlivých družstev.
2. Provoz areálu může výkonný výbor v případě potřeby omezit. Omezení jsou všichni
členové povinni dodržovat.
3. Při fotbalových utkáních platí Návštěvní řád.
4. Správce, případně pověřený člen, je povinen dbát na zavření vstupů do areálu, aby byl
zamezen vstup nepovolaným osobám mimo provozní dobu.
5. V areálu SK se smí zdržovat pouze členové SK. Hosté mohou být v areálu pouze v
doprovodu člena SK nebo jako návštěvníci fotbalového utkání či pořádané kulturní
akce.
6. V době konání fotbalového utkání se v areálu mohou pohybovat hráči soupeře a jejich
doprovod, rozhodčí a komisaři FAČR.
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7. Parkování v areálu je povoleno pouze na vyhrazeném místě.
8. Mytí automobilů je v celém areálu přísně zakázáno.
9. Volný pohyb psů v areálu je zakázán. Za psa zodpovídá jeho majitel, který je povinen
případné znečištění pozemku neprodleně uklidit.
10. SK nenese odpovědnost za případné ztráty či poškození věcí členů nebo jejich hostí
v areálu klubu.
11. V případech, kdy jsou prostory SK poskytnuty pro pořádání jiných akcí, nese
odpovědnost za organizaci a bezpečnost pořadatel této akce.

V.

Provoz klubovny
1. Klubovna slouží k občerstvení členů klubu a hostů, zejména při fotbalových utkáních a
společných akcích.
2. Vedením klubovny může být pověřen člen klubu starší 18 let.
3. Otevírací dobu klubovny stanoví výkonný výbor.
4. Vedoucí klubovny odpovídá za nepodávání alkoholických nápojů osobám mladším 18
let.
5. Vedoucí klubovny odpovídá za svěřené finanční prostředky a zboží.

VI.

Údržba a úklid areálu
1. Základní údržba je prováděna správcem a dále pak prací členů klubu v rámci povinností
stanovených valnou hromadou.
2. Údržby jsou povinni se účastnit všichni členové.
3. Práce na údržbě koordinuje výkonný výbor a jsou řízeny správcem.
4. Účast na pracích na údržbě (brigádách) eviduje výkonný výbor.
5. Neúčast či neochota podílet se na údržbě areálu podléhá sankcím schváleným valnou
hromadou.

VII.

Sportovní činnost

1. Obecná ustanovení:
a. Sportovní činnost je řízena prostřednictvím jednotlivých sportovních oddílů SK.
b. Sportovní činnost je v oddíle řízena trenéry a vedoucími mužstev.
c. Sportovat může každý člen klubu, který má řádně splněné podmínky členství
v daném kalendářním roce.
2. Využívání klubového sportovního materiálu:
a. Využívání je umožněno všem členům SK a to během tréninků, zápasů a
ostatních akcí organizovaných SK.
b. Za řádné vrácení sportovního materiálu SK (míče, dresy,…) po trénincích
odpovídá trenér nebo jím pověřený člen.
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VIII.

Aktivní členství

Aktivní člen je ten, kdo za předcházející rok splnil alespoň jeden z následujících bodů:
1. je členem výkonného výboru
2. je trenérem nebo vedoucím mužstva v některém oddíle
3. získal pro klub sponzorský dar ve výši minimálně 5000 Kč

IX. Sazebník a termíny příspěvků a poplatků.
1.

Obecná ustanovení:
a. příspěvky = částka určená pro kalendářní rok valnou hromadou. Platí se
zásadně předem do termínu určeného valnou hromadou (30.4.).
b. poplatky = částky, jejichž výše je stanovena valnou hromadou pro určené
období, jako náhrada za služby a ostatní. Poplatky mohou být z rozhodnutí
valné hromady doplňovány a měněny.

2. Sazebník příspěvků:
a. hráči kopané
- dospělí
- dorost, žáci, přípravka, stará
garda
- minipřípravka
b. ostatní členové
- ženy
- muži
c. důchodci

2.000 Kč/rok
1.500 Kč/rok
500Kč/rok
250 Kč/rok
500 Kč/rok
100 Kč/rok

V závažných případech může výkonný výbor rozhodnout o snížení nebo prominutí
příspěvků a poplatků u osob, které o to požádají. O svých rozhodnutích výkonný výbor
informuje na valné hromadě členy klubu.
3. Slevy pro aktivní členy:
Aktivní člen je pro následující rok zproštěn povinnosti platit členské příspěvky.
4. Slevy pro ostatní členy:
a. Člen - hráč dospělých - za každou odpracovanou brigádu sleva 400 Kč,
tzn., když odpracuje 5 x brigádu – nemusí platit příspěvky.
b. Člen - hráč dorostu a st. gardy - za každou odpracovanou brigádu sleva 400 Kč,
tzn., když odpracuje 4 x brigádu – nemusí platit příspěvky.
c. Člen - řadový člen - za každou odpracovanou brigádu sleva 250 Kč,
tzn., když muži odpracují 2 x brigádu – nemusí platit příspěvky,
tzn., když ženy odpracují 1 x brigádu – nemusí platit příspěvky.
d. Člen – důchodce - za každou odpracovanou brigádu sleva 100 Kč,
tzn., když odpracuje 1 x brigádu – nemusí platit příspěvky.
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