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SMLOUVA O ZABEZPEČENÍ MISTROVSTVÍ ČR NESLYŠÍCÍCH – PRO ROK 2017
Mezi výborem ČSNS zastoupený:

Mgr. Otou Panským

a
TJ/SK zastoupený předsedou (dopsat jméno): ………………………………………………………………………………
Název TJ/SK (dopsat): ………………………………………………………………………………………….……………………….
Název sportu (dopsat):………………………………………………………………………………………………………………….
Po vzájemné informaci se provádí následující opatření:
1) Akce jsou přípravou na reprezentaci
2) Jízdné se proplácí všem účastníkům na základě hospodářských směrnic vypracovaných v roce 2017
a. Zahraničním členům se cestovné proplatí dle výše státní dotace. Za místo jejich bydliště je považován klub za
který startují. Jízdenky posílá každý klub zvlášť za své sportovce společně s tiskopisem Hromadné vyúčtování cestovních
výloh a prezenční listinou svého klubu.
b. Na jízdu autem musí být povolení od prezidenta svazu, minimálně 14 kalendářních dní před akcí – zaslat mailem
– plus kopie VELKÉHO TECHNICKÉHO PRŮKAZU použitého vozidla. Sazba náhrady za použití silničního vozidla je 3,90,- Kč.
3) Stravné se vyplácí všem účastníkům a to pouze v den soutěže. Domácí účastníci mají nárok na stravné pouze „in natura“,
koupí jídla na paragon do výše max. 75,-Kč (např. bagety), bez ohledu na místo bydliště. Hostům se proplácí stravné dle
doby odjezdu a příjezdu AUTOBUSOVÉHO, VLAKOVÉHO, LETECKÉHO ŘÁDU popřípadě podle doby uvedené v dohodě
(pokud se jede AUTEM).
5-12 hodin =
75,12-18 hodin = 110,nad 18 hodin = 175,4) Ubytování se zajišťuje pouze pro žactvo, dorost a juniory. Pro ostatní zajišťují kluby a to na vlastní náklady (dle hosp.
směrnic)

5) Pořadatel je povinen zajistit: propozice, rozeslání dle hospodářských směrnic na STK daného sportu a prezidentovi ČSNS
na vědomí. Dále zajistit včas - nájem, pořadatelskou, lékařskou službu a rozhodčí.
6) Souhrnné vyúčtování akce se posílá do 10 pracovních dnů (5 dní mají sportovci na poslání jízdenek do klubu a dalších 5
dní má klub na odeslání do ČSNS) a musí obsahovat: rozpočet a skutečnost, prezenční listinu, zápis o utkání, hodnocení,
výsledky, originální doklady (fakturační adresa = Český svaz neslyšících sportovců, Zátopkova 100/2, Praha 6 – Břevnov,
160 17; IČO 45246688, hromadný cestovní příkaz, popřípadě dohody na korespondenční adresu (Český svaz neslyšících
sportovců, Střední novosadská 87/53, 779 00 Olomouc).
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7) Podepsáním smlouvy se zavazujete dodržet rozpočet. Prvořadou předností je zajištění tech. podmínek = nájem, rozhodčí,
služby – a teprve podmínky jako účastníků jako je stravné, příp. nocležné. V případě snížené dotace je spolufinancování
nutné i ze strany samotného účastníka či klubu.
8) Za 1., 2., a 3. místo se vydávají pouze diplomy dle propozic. Pořadatelé mohou za pomoci sponzorů věnovat čestné ceny.
Peněžité ceny je nepřístupné udělovat – sportovci ČSNS nemají profesionální licenci a nemohou se vykázat živnostenským
listem jako profesionální výdělečný sportovec.

9) Součástí této smlouvy je rozpočet schválený výborem ČSNS v částce: …………………………………………………………….……….………

10) Za finanční vyúčtování odpovídá hospodář a předseda klubu …………………………………………………………………………..……………

11) Každý pořadatel vrátí 1ks smlouvy a 1 ks rozpočtu obratem povinně do kanceláře sekretariátu ČSNS (Střední novosadská
87/53, 779 00 Olomouc).
12) Na všech dokladech, přiložených k vyúčtování, musí být uvedena fakturační adresa ČSNS.
Tuto smlouvu vraťte do týdne i s rozpočtem a dopsaným datem Mistrovství ČR.

Dne:

Mgr. Ota Panský
prezident ČSNS

Bc. Renáta Holcmanová
asistentka

Za výbor TJ/SK: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dne: ……………………………………………………….

Razítko TJ/SK:

Ředitel akce: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hospodář akce: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Číslo běžného účtu a kód banky: …………………………………………………………/…………………………………………………………………..

telefon: +420 731 104 321
e-mail: czechcsns@gmail.com

Bankovní spojení:
45334311 / 0100

IČO:
45246688

