Organizační řád Oddílu stolního tenisu
SK Týniště nad Orlicí, z.s.

Základní informace
Oddíl stolního tenisu SK Týniště nad Orlicí, z.s. (zkr. Oddíl) sdružuje hráče účastnící se tréninků, turnajů a mistrovských soutěží v
stolním tenisu organizovaných ČAST (Česká asociace stolního tenisu). Dále umožňuje provozování rekreačního stolního tenisu
veřejnosti.
Vedení Oddílu
Nejvyšším orgánem Oddílu je členská schůze, která se koná minimálně 1x ročně. Oddíl má výkonný výbor skládající se z:
• předseda: Jaroslav Duzbaba
• jednatel a organizační pracovník: Petr Sedláček st.
• vedoucí družstev: Petr Houštěk, Petr Ptáček, Markéta Závodní
• vedoucí mládeže: Zbyněk Závodní
Členství a poplatky
Členem Oddílu se může stát každý občan ČR nebo i cizinec na základě schválení vedení Oddílu. Každý člen musí zaplatit roční
členský poplatek, který činí pro sezónu 2021-2022 v případě dospělého 600,- Kč, v případě dětí do 18 let účastnících se tréninků
mládeže pod vedením certifikovaného trenéra 700,- Kč. V případě nového člena je navíc požadován jednorázový poplatek 100,- Kč a
aktuální fotografie pro registraci u svazu ČAST. Člen Oddílu má povinnost dodržovat Organizační řád Oddílu, aktivně hájit zájmy
Oddílu, dodržovat Provozní řád sportovní haly a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy Oddílu a Sportovního
klubu Týniště nad Orlicí, z.s. (zkr. SK). Dále se aktivně a pravidelně účastnit tréninků, mistrovských utkání a řádně a včas platit
členské příspěvky. V případě, že tak nečiní, je mu po dohodě výkonného výboru ST zrušeno členství a členský poplatek převeden na
cenu pronájmu herny pro veřejnost.
Financování Oddílu
Provoz Oddílu a jeho vybavení jsou financovány členskými příspěvky, dotacemi, příjmy z pronájmu herny a dary.
Veřejnost a poplatky
Cena pronájmu herny pro veřejnost je stanovena na 35,- Kč za osobu na 1 hodinu dle Provozního řádu sportovní haly. Tento poplatek
musí uhradit i sparing partner člena Oddílu mimo rodinného příslušníka mládeže, pokud sám není členem Oddílu. Veškeré vybrané
poplatky se skládají při nejbližší možné příležitosti k rukám organizačního pracovníka Oddílu, který je eviduje v oddílové pokladně.
Mateřská organizace SK Týniště nad Orlicí, z.s. si vyhrazuje právo pronajmout hernu ST (stolního tenisu) na základě objednávky
veřejnosti, vyjma termínů mistrovských utkání družstev Oddílu daných rozpisem soutěže dle STIS (Stolně tenisový informační
systém). Tento pronájem je povinen SK zveřejnit na nástěnce nebo vstupních dveřích herny ST minimálně 1 týden před
požadovaným termínem.
Herna stolního tenisu
Provoz herny ST se řídí schématem Využití herny vyvěšeným na vstupních dveřích do herny. Vstup do herny ST veřejnosti může
umožnit kterýkoliv člen Oddílu disponující klíči. Je povinen zkontrolovat stav herny po skončení pronájmu, vybrat patřičné poplatky
za pronájem a případné závady nahlásit správci SK. V případě škody způsobené návštěvou z řad veřejnosti, je za tuto škodu plně
zodpovědný ten, kdo ji způsobil. V herně ST je veřejnosti dovoleno využívat veškeré dostupné vybavení včetně sociálního zařízení a
sprch, mimo označené stoly určené pro mistrovská utkání a tréninky členů Oddílu.

Jaroslav Duzbaba, v.r., předseda Oddílu

Petr Sedláček st., v.r., org. pracovník Oddílu

Organizační řád Oddílu stolního tenisu je vydán na základě shody na členské schůzi dne 28.11.2017, revidován na základě shody na
členské schůzi dne 12.6.2019 a doplněn na jednání výboru ST 29.5.2020. Platnost je do odvolání.

