Prestupový poriadok
občianskeho združenia KC Košice
Prestupový poriadok stanovuje podmienky, za ktorých sa uskutočňujú zmeny
oddielovej, resp. klubovej príslušnosti v rámci SKrZ. Združenie sa bude riadiť
prestupovým poriadkom SKrZ ako aj svojím prestupovým poriadkom , ktorý znie :
1) Pretekár je pri prestupe do iného oddielu, resp. klubu povinný zaplatiť združeniu
výchovné, ktoré činí: reprezentant „A“ 240.-€
reprezentant „B“ 170.-€
výber 100.-€
2) Prestup pretekára k inému trénerovi v rámci združenia:
A) Pretekár, ktorý chce zmeniť iného trénera, musí o zmene písomne informovať
výbor združenia ak nastane Prípad1) alebo o zmenu požiada písomne výbor
združenia Prípad2). U žiadateľov mladších ako 18 rokov tieto úkony vykoná
a s výborom ďalej komunikuje jeho zákonný zástupca.
Prípad1)
B1) V tomto prípade je potrebné predložiť
Žiadosť o zmenu trénera
s uvedením dôvodu prestupu a dátumom od ktorého bude prestup realizovaný.
K žiadosti žiadateľ priloží vyplnený Interný prestupový formulár s podpismi oboch
trénerov.
C1) V prípade vyplnených všetkých dokladov a po doručení na výbor, tento
takýto prestup akceptuje a do 10 pracovných dní o danej skutočnosti informuje
ostatných členov združenia.
Prípad2) – ak pretekár alebo jeho zákonný zástupca nevie doložiť vyplnený Interný
prestupový formulár spolu so Žiadosťou o zmenu trénera.
B2) V tomto prípade je potrebné doručiť na výbor Žiadosť o zmenu trénera,
s uvedením mien oboch zúčastnených trénerov, dátumom žiadaného prestupu
a dôvodom žiadosti.
C2) Výbor sa touto žiadosťou zaoberá do 10 kalendárnych dní na zasadnutí
výboru. Tohto jednania sa zúčastnia obaja tréneri a po vyzvaní aj samotný pretekár
alebo jeho zákonný zástupca.
D2) Svoje rozhodnutie výbor písomne oznámi žiadateľovi o prestup do 10 dní
po zasadnutí na ktorom prejednával predmetnú žiadosť.
3) Výklad tohto poriadku vykonáva len výbor združenia. Jeho zmeny a doplnky
schvaľuje členská schôdza združenia.
ÚČINNOSŤ
Tento prestupový poriadok nadobúda platnosť dňom schválenia členskou schôdzou
združenia 19.4.2011
Jozef LACHVÁČ; Miroslav HRIŇÁK
………………………….. …………………………………..
predseda výboru združenia ; tajomník výboru združenia
Originál platného Prestupového poriadku je uložený na sekretariáte združenia a je podpísaný oboma
štatutárnymi zástupcami združenia.

