
Pravidla OK Dobříš pro financování účasti na závodech a oddílových akcích 

Platnost: od roku 2020 (revize 1.3.2022) 

 

Oddílové členské příspěvky 

 

1. Děti a mládež do DH20 (trénující) platí členské příspěvky ve výši 2.000 Kč za 

kalendářní rok, v případě sourozenců 1.800 Kč za každého za rok. Členské 

příspěvky slouží na částečnou úhradu nákladů souvisejících s účastí na trénincích a 

závodech. Náklady převyšující vybrané členské příspěvky jsou dofinancovány ze 

získaných grantů event. vyúčtovány ke konci roku. 

Členské příspěvky se platí jednorázově na začátku sezóny, na základě výzvy na 

webu (či emailem), zpravidla do 28.2., za dva sourozence do 31.3. 

V případě zahájení členství od 2.pol. roku se platí poměrná část, minimálně 50%. 

 

O výši členských příspěvků rozhoduje dle Stanov výbor klubu. 

 

2. Děti a mládež do DH20, které oddíl přihlašuje na závody (mají registraci DOR ) a 

jezdí na oddílové akce, avšak pravidelně netrénují (tzv. „modrá skupina“), platí 

základní členský příspěvek 400 Kč / rok na režii oddílu, splatný v termínu členských 

příspěvků (viz výše). Jedná se převážně o ty, kteří se účastní jednorázových akcí 

spolu s rodinou, ale z věkových či jiných důvodů se neúčastní pravidelné činnosti 

oddílu. 

 

3. Dospělí s přiděleným registračním číslem DOR (předpoklad pro účast na závodech 

v rámci ČSOS a pro vstup na oddílový informační systém) platí členský příspěvek ve 

výši očekávaného startovného v daném roce včetně jeho navýšení o 400 Kč na režii 

oddílu, splatný v termínu členských příspěvků. 

 

4. Děti, které mají zapůjčený oddílový dres, platí oddílový příspěvek navýšený o 

částku 100 Kč (roční půjčovné). V případě ztráty/poškození dresu, bude vyúčtována 

úměrná náhrada. 

 

Hrazení nákladů na závodech a soustředěních 

 

5. Dospělí, příp. děti a mládež bez řádných dětských oddílových příspěvků (viz bod 

1), si platí startovné na závodech a akcích v plné výši. Startovné a další náklady je 

vyúčtováno a hrazeno souhrnně na konci sezóny (resp. se započítáním uhrazeného 

členského příspěvku poníženého o paušál na režii oddílu). 

 

6. Děti a mládež do DH20 mají startovné na závodech ČSOS (mimo letní vícedenní 

závody) a dalších závodech uvedených v oddílovém přihláškovém systému (např. 



běžecké závody) jakož i registrační poplatky ČSOS hrazeny z oddílového rozpočtu, 

podmínkou je včasné placení oddílových příspěvků. 

 

7. Na ostatních závodech a akcích si startovné a náklady platí všichni sami, vč. dětí. 

Startovné může být zaplaceno z oddílového rozpočtu a následně přeúčtováno. Jedná 

se zejména o: letní a další vícedenní závody, oblastní závody v jiných oblastech, 

je-li v tomtéž termínu Středočeský závod (platí pro děti, pro něž je tento závod 

hlavní), zahraniční závody, závody v jiných sportech. 

**8.Při neúčasti na přihlášeném závodě jsou oddílem zbytečně zaplacené náklady 

následně přeúčtovány dané osobě (vč. neúčasti ze zdravotních důvodů). Taktéž je 

přeúčtována navýšená část startovného při pozdní přihlášce. 

 

9. Půjčovné SI čipu, ubytování a dopravu na akce si každý hradí sám. V případě 

zapůjčení oddílového čipu se platí paušál 200 Kč za pololetí. 

 

10. Na hlavní oddílové akce (např. soustředění) a výběrové reprezentační akce může 

oddílový výbor rozhodnout o příspěvku na ubytování či dopravu z prostředků grantů 

na sportovní činnost. O výši příspěvku rozhodne výbor. Na výběrová soustředění 

jednotlivcům s délkou více než dva dny se přispívá částkou 500 Kč. 

 

11. Výbor oddílu může rozhodnout o individuálním příspěvku na sportovní činnost 

nejlepším závodníkům – členům klubu na základě jejich dosažených výsledků a za 

reprezentaci oddílu a města na krajské a republikové úrovni z grantů na sportovní 

činnost a v souladu s podmínkami grantů. 

 

12. Výbor oddílu může rozhodnout (zpravidla do 30.6.) o proplacení startovného na 

(vybraných) letních vícedenních závodech a podmínkách proplacení.  

 

13. Členové od DH21 výše a rodiče, kteří přivážejí děti na tréninky, se mohou 

účastnit venkovních tréninků (běžeckých i mapových). Neplatí pro tréninky na 

atletickém ovále a tělocvičnu.  

14. Výbor oddílu může rozhodnout (a to i zpětně) o proplacení startovného na 

štafetách na závodech ČSOS pro všechny členy oddílu a podpořit tak reprezentaci 

oddílu ve všech věkových kategoriích. Výbor oddílu může též rozhodnout o příspěvku 

na dopravu a ubytování na závodech jednotlivců  MČR a ŽA. 


