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Přihláška pro mládež 

 

Jméno dítěte:………………………………… Datum narození:………………………. 

Adresa:………………………………………………………………………………………… 

Telefon:…………………. Mobil:……………. e-mail:…………………………………... 

Matka: 

Jméno:.…………………………………………. e-mail:.………………………………….. 

Adresa:………………………………………………………………………………………… 

Telefon:…………….…… Mobil:……………… 

Otec: 

Jméno:.…………………………………………. e-mail:.………………………………….. 

Adresa:..………………………………………………………………………………………. 

Telefon:…………….…… Mobil:……………… 

 

Prohlašuji, že jsem se seznámil(a) se zásadami fungování skupiny mládeže  

při SKOB Slaný, a souhlasím s členstvím dítěte v klubu za zmíněných podmínek. 

 

 

V ………………….dne…………………. ………………………………….. 

 Podpis zákonného zástupce 
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Zásady fungování skupiny mládeže při SKOB Slaný 

 

SKOB Slaný poskytuje mládeži zajištění přihlášek na závody a možnost účastnit se 

s klubem organizovaných tréninků. Za podpory sponzorů klub hradí mládeži startovné, 

ubytování a jízdné podle platných hospodářských podmínek. 

Orientační běh je specifický sport, při kterém se musí dítě pohybovat určitou dobu samo 

v lese. Po tuto dobu je bez přímého dohledu, totéž platí i na soustředěních a trénincích 

v přírodě. Všichni se musejí chovat podle pokynů pořadatelů. 

Dospělí členové klubu nesou zodpovědnost za členy klubu mladší 15 let pouze v době 

oficiálních tréninků v místnosti a v tělocvičně a při dopravě na závody a ze závodů 

organizované SKOB Slaný za využití prostředků hromadné dopravy. Ve všech ostatních 

případech za děti zodpovídají rodiče. Rodiče se zúčastní akce s dětmi nebo děti vyšlou 

samotné na vlastní zodpovědnost (nejlépe až děti starší 12 let). 

 

V Slaném 1.1.2015      za výbor SKOB 

                Ludmila Hrdličková 

 

Příloha: Podrobné hospodářské podmínky pro rok 2015 
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Podrobné hospodářské podmínky pro rok 2015 

Příspěvky: 

Termín zaplacení je nejlépe do 28.2.2015 z důvodu registrace, ale je možné platit i pololetně.  

-    20,- Kč  přispívající a neregistrovaný 

-  150,- Kč  přispívající a registrovaný (skládá se z 20 Kč příspěvku, 90 Kč za registraci závodníka 

    a 40 Kč podílu z registrace oddílu) 

-   700,- Kč do 18 let a registrovaný,  

- 1000,- Kč nad 18 let a registrovaný 

-   300,- Kč nezávodící dětští členové klubu, kteří se účastní tréninků, ale neúčastní se aktivně  

závodů 

-   150,- Kč členové klubu, kteří se účastní tréninků, ale závodí za jiný oddíl (+ připraví během roku 
alespoň 3 tréninky) 

Plaťte na účet SKOB Slaný 51-5204270427/0100 v KB, přidejte zprávu, za koho je daná platba, nebo 
pošlete avízo hospodářce. Je možno platit v hotovosti I. Kašparové nebo některému členu výboru po 
předchozí domluvě.  

 

Platby klubu na závodní činnost: 

Přispívá se na skutečně vynaložené prostředky na závodech, kde člen startoval za SKOB Slaný, v pěším 

OB v ČR (z kalendáře ČSOS) a na Českém poháru MTBO. Prostředky se nehradí přispívajícím členům 

(pokud platili 20, 150, 300 Kč). Proplacení účasti na závodech ČP MTBO může dle finanční situace klubu 

výbor omezit. 

 

Mládež:  

Získá-li závodník licenci A, bude mu individuálně poskytnut příspěvek na účely, které nejsou běžně 

hrazeny. 

Všem závodníkům se hradí základní startovné při včasné přihlášce s výjimkou vícedenních letních 

závodů. 

Ubytování může být hrazeno ve výborem stanovené výši, většinou nejlevnější nabízené pořadatelem. 

Letní vícedenní závody - může být poskytnut příspěvek, jehož výši stanoví výbor klubu. 

Vícedenní nesoutěžní závody, kde se může hradit ubytování ve výborem stanoveném rozsahu, pokud se 

jedná o soustředění oddílu. 

Příspěvek na letní závody, soustředění a ubytování bude určovat výbor podle dosažených výsledků 

(umístění v Ž Stř.O., ŽB, mistrovstvích, zisk licencí, postupy na M ČR a výběrová 

soustředění), započítané činnosti pro klub, dostatečné účasti na závodech (minimální účast  

50% závodů žebříčku Středočeské oblasti (zaokrouhleno nahoru), účast na každém přeboru 

bude ohodnocena 1 bodem navíc) 

Hradí se doprava v rozsahu 0,6 Kč na km a osobu (započítávají se max. 4 osoby v autě) nebo jízdné 

hromadnou dopravou na všechny závody Stř.O., které jsou vzdáleny více než 50 km od 

Slaného, na ŽB Čechy a na několikadenní závody definované jako soustředění oddílu. 

 

Dospělí:  

Získá-li závodník licenci A, bude mu individuálně poskytnut příspěvek na účely, které nejsou běžně 

hrazeny. 

Základní limit pro čerpání finančních prostředků SKOB na jednoho dospělého činí 1200,- Kč za rok, limit 

bude po schválení výborem zvyšován podle podílení se na chodu klubu. 

Do výše limitu se hradí základní startovné při včasné přihlášce s výjimkou vícedenních letních závodů, 

nejlevnější ubytování nabízené pořadatelem na oblastních Ž, ŽB Čechy a veteraniádách při 

MČR, může být zahrnuto i MTBO, LOB, rogaining. 

 

Doprovodu mládeže se proplácí jízdné hromadnou dopravou a ubytování v rozsahu určeném výborem 

SKOB. 

Neproplácí se stravné na závodech, půjčování čipů, zvýšené startovné, parkovné, dražší ubytování a 

doprava dospělým. 

 


