Stanovy Oddílu lyžování TJ SOKOL Stará Paka
1/ Členství v Oddíle lyžování TJ SOKOL Stará Paka (dále jen oddíl) je
zásadně dobrovolné.
2/ Za člena oddílu je považován člen TJ SOKOL Stará Paka, který má u
oddílu lyžování v příslušném roce zaplacen oddílový příspěvek. Termín úhrady je
od 1.1. do 1.3. příslušného roku. Platbu je možno provést o výroční členské schůzi
nebo určené osobě a to vždy v hotovosti.
Výše oddílových příspěvků je stanovena následovně:
a/ děti a mládež včetně studentů a učňů:
50,- Kč
b/ dospělí:
100,- Kč
3/ Od každého dospělého člena oddílu je požadováno, aby se podle svých
možností a schopností aktivně podílel na činnosti oddílu: (pořádání sportovních,
případně společenských akcí, údržba a provoz Zimního střediska Staropacká hora,
údržba, opravy a provoz Staropacké boudy a další akce pořádané výborem oddílu,
nebo výborem TJ.) Dobrovolně se práce pro oddíl mohou zúčastňovat i děti a
mládež do 18. let. Odpracované hodiny se evidují, každoročně vyhodnocují a
zveřejňují na výroční členské schůzi oddílu.
4/ Za všechny odpracované hodiny, dostává člen oddílu tzv. „volné lístky“,
kterými hradí jízdné na lyžařském vleku ve Staré Pace a příspěvky na provoz a
údržbu Staropacké boudy. Jejich hodnota činí 20,- Kč za každou odpracovanou
hodinu. Platnost „volných lístků“ není časově omezena.
5/ Seznamy členů oddílu, s odpracovanými hodinami, jsou k nahlédnutí na
lyžařské klubovně.
6/ Vyplácení cestovného:
a/ Cestovné za jízdy soukromými auty se vyplácí v souladu s ostatními
oddíly TJ SOKOL Stará Paka a jeho výše se upravuje podle současných cen
pohonných hmot.
b/ Z důvodu hospodárnosti je třeba, aby vozidlo bylo řádně využité
(doprava osob, nářadí, nebo materiálu). Při jízdách osobními auty pro potřeby
oddílu je však nutno přihlédnout nejen na jejich hospodárnost ale i na důležitost
cesty.
c/ V případě nedostatečného využití vozidla se cestovné proplácí ve výši
jízdného veřejnými dopravními prostředky.
d/ Při jednotlivých jízdách veřejnými dopravními prostředky pro potřebu
oddílu, se cestovné vyplácí ve výši částky Kč uvedené na předložených jízdenkách.
e/ Pokud je člen oddílu (případně skupina) pověřen účastí na lyžařských
závodech (nebo i jiných sportovních akcích) mimo Starou Paku a startuje za náš
oddíl, je mu kromě cestovného, na základě předložených dokladů, vyplaceno také
startovné a jízdné na lyžařských vlecích nebo lanovkách, případně i další nutné
výdaje.
Schváleno výborem oddílu TJ SOKOL Stará Paka dne 22. prosince 2019
Za výbor oddílu lyžování TJ Sokol Stará Paka
Václav ŠEPS, předseda

