Cyklo Klub Znojmo, z.s.
Dobšická 3550, Znojmo 669 02

Cyklo Klub Znojmo
/členství, povinnosti a benefity, reprezentace, závody/
Členství v Cyklo Klubu Znojmo je zcela dobrovolné, členem se může stát každá fyzická osoba, která
souhlasí se stanovami a chce se aktivně podílet na pořádaných akcích.
Formální přijetí zájemce se provádí oznámením písemně nebo e-mailem na oficiální kontaktní
adresy (písemně na adresu sídla nebo e-mailem) volnou formou a na nejbližší schůzce výkonného
výboru je zájemce zařazen do seznamu členů. Oficiální zařazení mezi členy probíhá dle stanov na
nejbližší valné hromadě.
Jednotlivé kategorie členství:
➢ Příznivec
➢ Člen
➢ Člen – junior
➢ Člen – student
➢ Člen – senior
➢ Člen – repre
➢ Čestný člen
Valné hromady se mohu účastnit zástupci všech kategorií, při hlasování mají jejich hlasy stejnou
váhu s výjimkou kategorií „Člen-junior“ a „Čestné členství“, které hlasovací právo nemají.
Povinnosti
Členský
Aktivní
Kategorie
příspěvek
účast na
1)
akcích 2)
Příznivec
100,2
Člen – student
500,5
Člen
800,5
Člen – junior
500,0
Člen – senior

100,-

Člen – repre
Čestný člen

2.500,0,-

1)

5
5
0

Startovné

50 %
100 %
100 %
100 %

3)

Benefity
Dres, sportovní
vybavení, popř. jiné
benefity 4)
NE
ANO
ANO
ANO

100 %

ANO

100 %
0%

ANO
NE

Poznámka

nad 15 let
studující
věk do 15-ti let; Sleva
250, - na tábor
platí v roce nároku na
starobní důchod a dále
5)

Úhrada členského příspěvku v odpovídající výši se provádí v termínu do 31. 3. příslušného
kalendářního roku. Při úhradě členského příspěvku po tomto termínu se jeho výše navyšuje o 50
%. V případě projevení zájmu o členství v průběhu roku se úhrada provede v nejbližším možném
termínu bez navýšení. Uvedená výše platí pro aktuální kalendářní rok. Pro kategorii „Člen –
junior“ je druhé a každé další dítě z jedné rodiny bez členského příspěvku. Tuto skutečnost je při
platbě členského příspěvku nutné uvést. Benefity lze čerpat až po úhradě ročního členského
příspěvku dle odpovídající kategorie.
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2)

Aktivní účast na akcích pořádaných CKZ v průběhu roku (pomoc při organizaci, info stánek,
pořadatel, kancelář závodu, zpracování výsledků, občerstvovací stanice apod.)

3)

Členové se mohou účastnit veškerých akcí, pořádaných Cyklo Klubem Znojmo. U partnerských
akcí, zařazených do celoročního seriálu Cyklo Klub Znojmo CUP, na kterých se Cyklo Klub Znojmo
organizačně nepodílí a nemá tak k dispozici volná startovní místa zdarma, je základní startovné
hrazeno všem členským kategoriím v plné výši s výjimkou kategorie „Příznivec“, která hradí 50 %
startovného i u akcí pořádaných Cyklo Klubem Znojmo a kategorie„Čestný člen“, který nemá na
startovné zdarma nárok. Podmínkou je start za Cyklo Klub Znojmo (uváděno ve startovní a
výsledkové listině v plném tvaru „Cyklo Klub Znojmo“) a v případě vlastnictví oficiálního
klubového dresu jeho oblečení minimálně na stupních vítězů při vyhlašování.

4)

Nárok na dres (popř. příspěvek na něj), příspěvek na sportovní vybavení, materiál, sportovní
výživu, proplácení permanentek na bazén, posilovnu apod. mají všechny uvedené kategorie
členství. Jejich konkrétní podobu a výši pro kalendářní rok určuje výkonný výbor na základě
možností a finanční situace klubu. Kategorie „Člen – repre“ může také žádat o úhradu
startovného a nákladů spojených s účastí na závodních akcích mimo schválený seznam závodů.

5)

Kategorie „Čestný člen“ náleží:
• zakládajícím členům
• členům, kteří zastávali v minulosti roli předsedy
• členům, o jejichž čestném členství rozhodne valná hromada na základě návrhu výkonného
výboru
Pravidla pro zařazení do reprezentačního týmu na rok 2019
1. člen spolku Cyklo Klub Znojmo min. jeden rok a start na závodech za Cyklo Klub Znojmo
2. chování v souladu s platnými zákony ČR a Stanovami spolku
3. účast na minimálně 5 akcích v předchozím roce (pořadatelská nebo jiná nezávodní činnost,
platí pro členy od 15 let).
4. výkonnostní předpoklady v předchozím roce *)
*) Výkonnostní předpoklady
Umístění do 6. místa v seriálu závodů Cyklo Klub Znojmo CUP 2018
Silniční cyklistika
Extraliga Masters – do 10. místa v celkovém hodnocení příslušné kategorie A/B/C/D/E

Výkonný výbor může udělit tzv. „divokou reprezentační kartu“, tj. zařazení do kategorie „člen –
repre“ i zájemci, který má výkonnostní předpoklady a nemá splněnu podmínku předchozího ročního
členství. Podmínkou je věk do 18-ti let a odsouhlasení nadpoloviční většinou výkonného výboru.

