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Registračný poriadok
občianskeho združenia KC Košice
I. Základné ustanovenie
1) Jednotlivec, alebo kolektív sa registruje za člena združenia písomnou formou. Na prihláške
uvedie meno, adresu bydliska, rodné číslo a prípadne ďalšie údaje, ktoré sú na prihláške. V
prihláške musí uviesť, že súhlasí so stanovami združenia a že sa zaväzuje ich rešpektovať.
2) Pri registrácii za člena združenia výbor preverí všetky náležitosti prihlášky. Ak sú v
poriadku, do 30 dní odo dňa doručenia prihlášky oznámi žiadateľovi rozhodnutie o prijatí
alebo neprijatí za člena združenia. V prípade neúplnosti podanej prihlášky výbor združenia
túto v stanovenom termíne 30 dní vráti žiadateľovi späť
3) Jedine s platným členským preukazom združenia, môže byť jednotlivec, alebo kolektív
zaregistrovaný ako člen SKrZ.
4) Majstrovských, ale aj nemajstrovských súťaží organizovaných SKrZ sa môžu zúčastniť len
pretekári, rozhodcovia a technický panel, ktorí sú zaregistrovaní v združení a SKrZ.
5) Žiadateľovi môže byť vydaný len jeden členský preukaz, ktorý je majetkom združenia

II. Registrácia
1) Podklady pre prvú registráciu žiadateľa tvorí:
- prihláška na registráciu
- registračný poplatok
Podklad pre ďalšiu registráciu je iba registračný poplatok.
2) Prihláška k registrácii musí byť čitateľne vyplnená vo všetkých rubrikách a podpísaná
žiadateľom. U žiadateľov mladších ako l8 rokov je to jeho zákonný zástupca. Za
správnosť prihlášky je zodpovedný žiadateľ.
3) Členský preukaz musí byť čiateľne vyplnený. Na preukaze je uvedené meno a priezvisko
člena združena, datum narodenia a podpis. Na preukaze je pečiatka združenia a podpis
štatutárneho zástupcu združenia
4) Platnosť členského preukazu je podmienená uhradením registračného poplatku za bežný
kalendárny rok. Registračný poplatok je stanovený rozhodnutím členskej schôdze
združenia.
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5) Platnosť registrácie sa predlžuje každým rokom a tá povoľuje pretekať, resp. vykonávať
činnosť v združení v danom období. Obdobie je stanovené od 1.5. do 30.4. nasledujúceho
kalendárneho roka.
6) Prihlášku do združenia schvaľuje výbor združenia, podpisuje štatutár a tajomník združenia.

III. Zrušenie a obnova registrácie
1) Registrácia zaniká neplatným členským preukazom.
2) Registrácia môže byť zrušená na návrh samotného člena združenia, ako aj na návrh výboru
združenia.
3) Návrh na zrušenie registrácie sa podáva na výbor združenia na základe písomnej žiadosti.
4) Ak k zrušeniu registrácie v združení došlo na podnet výboru, alebo členskej schôdze
združenia, môže bývalý člen požiadať o novú registráciu po uplynutí 15 dní od zrušenia
registrácie v inom oddieli, alebo klube .
5) Ak k zrušeniu registrácie člena v združení došlo z jeho podnetu, môže tento požiadať o
novú registráciu v inom oddieli, alebo klube až po uplynutí 12 mesiacov od zrušenia
registrácie.
6) Ak k zrušeniu registrácie člena združenia došlo z dôvodu zániku materského oddielu,
alebo klubu, resp. uplynutím registrácie na „ dobu určitú“ na základe „dohody“ medzi
členom a združením, o novú registráciu môže člen požiadať ihneď.
7) Spolu s pretekárom má právo zmeniť registráciu aj rodič, resp. jeho zákonný zástupca,
ktorý je zaregistrovaný v združení.
8) Výška poplatkov za registráciu:
a) Výška poplatku za registráciu pretekára, trénera, rozhodcu a členov združenia je
osobitne určovaná na každú sezónu členskou schôdzou združenia
b) Poplatky za „ďalšie“ termíny registrácie sú nasledovné:
- registrácia od 1.5. do 31.5. - základný poplatok
- registrácia po termíne (okrem nových členov) - dvojnásobok základného
poplatku
c) Poplatky za jednotlivé úkony sa platia priamo v hotovosti.

IV. Záverečné ustanovenie
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1) Porušenie ustanovení tohoto registračného poriadku je kvalifikované ako priestupok , ktorý
rieši disciplinárna komisia.
2) Výklad tohoto poriadku vykonáva len výbor združenia. Jeho zmeny a doplnky schvaľuje
členská schôdza združenia.
3) Registračný poriadok nadobúda platnosť dňom schválenia členskou schôdzou dňa
21.4.2009

Jozef LACHVÁČ
…………………………..
predseda výboru združenia

Originál platného Prestupového poriadku
štatutárnymi zástupcami združenia.

Miroslav HRIŇÁK
…………………………………..
tajomník výboru združenia

je uložený na sekretariáte združenia a je podpísaný oboma

