Organizační řád Bikrosclubu Řepy
I. Zásady členství
a) dobrovolnost
b) dodržování a zodpovědné plnění organizačního řádu
II. Povinnosti členů
1) Jezdci
a) každý jezdec mladší 15 let musí mít alespoň jeden doprovod starší 18 let, platí i
na trénink
b) aktivně se účastnit všech tréninků na dráze Řepích a hale Motole s odpovídající
výstrojí a s bikrosovým kolem odpovídající řádům BMX, dále se účastnit tréninků
v tělocvičně s odpovídajícím vybavením.
c) při trénincích bez výhrad respektovat pokyny trenéra
d) vystupovat a chovat se tak, aby nebyla poškozena čest klubu
e) hájit zájmy reklamních partnerů klubu
f) dodržovat licenční řád a prováděcí pokyny komise BMX a ČSC
g) podílet se aktivně na udržování dráhy a jejího okolí v odpovídajícím stavu (bez
kamení, koryt od vody, bez vzrostlých plevelů v prostoru dráhy i mimo ni, zamezit
tím jak rizik úrazu jezdců tak i poškození kola)
h) odpracování minimálně 60 brigádních hodin vždy v kalendářním roce, platí u
jezdců starších 15 let.
i) absolvovat pravidelnou lékařskou prohlídku dle pokynů ČSC
j) účastnit se všech klubových schůzí (platí pro jezdce starších 18 let)
k) účastnit se závodů v klubovém dresu
2) Doprovod a jezdci starší 18 let
a) aktivně se účastnit tréninků nejen jako doprovod, ale jako platná síla (pomoc při
tréninku, údržba okolí atd.)
b) podílet se aktivně na udržování dráhy a jejího okolí v odpovídajícím stavu (bez
kamení, koryt od vody, bez vzrostlých plevelů v prostoru dráhy i mimo ni, zamezit
tím jak rizik úrazu jezdců tak i poškození kola)
c) uhradit klubu členské příspěvky ve stanovené výši (viz přípoha)
d) odpracování minimálně 60 brigádních hodin vždy v kalendářním roce, platí pro
doprovod u jezdců mladších 15let.
e) případnou neúčast při organizovaných brigádách klubu předem omluvit
f) zaplatit poplatky za vystavení licence, startovní číslo, popřípadě mezinárodní číslo
dle pokynů komise BMX a ČSC
g) zaplatit členské příspěvky dle pokynů ÚAMK
h) při trénincích bez výhrad respektovat pokyny trenéra
i) nový členové zaplatí jednorázové zápisné 1000kč do měsíce od registrace v klubu
j) vystupovat a chovat se tak, aby nebyla poškozena čest klubu
k) hájit zájmy reklamních partnerů klubu
l) účastnit se všech klubových schůzí (platí pro doprovod jezdců mladších 18 let)
m) účastnit se příprav a podílet se na organizaci závodů pořádaných klubem

III. Práva členů
1) Jezdci
a)
b)
c)
d)

získání licence ČSC prostřednictvím klubu
bezplatná účast při veškerých trénincích klubu
získání klubového dresu za sníženou cenu
možnost umístění loga svého reklamního partnera na klubový dres, pokud nebude
v rozporu s reklamními partnery klubu a pouze na místa k tomuto určená
e) možnost využívání veškerých výhod klubu

2) Doprovod a jezdci starší 18 let
a) volit výbor klubu a možnost být zvolen do výboru klubu
b) do výboru klubu může být volen člen s delší jak 5 letou působností v klubu
c) být informován o činnosti výboru a finanční situaci klubu
d) možnost zvolit si dopředu uhradit poplatek za neúčast při brigádách výše poplatku
je 3000kč
e) možnost využívání veškerých výhod klubu
3) Všeobecně
a) podaří-li se někomu z členů sehnat reklamního partnera pro klub či pro závod,
který klub pořádá, náleží tomuto členu odměna z fakturované částky ve výši 15%
b) v případě neplnění povinností a závazků ze strany klubu vůči členům má člen
možnost požadovat vrácení členského příspěvku v poměrné výši
IV. Sankce
a) při nezaplacení 50% členských příspěvku do konce Února nebude jezdci vydána
licence
b) při nedoplacení zbylých 50% členských příspěvků do konce Srpna bude jezdci
zastavena činnost
c) při nezaplacení veškerých poplatků dle komise BMX a ČSC a ÚAMK do poloviny
Února nebude podána žádost jezdce o licence BMX
d) trenér má právo při nerespektování jeho pokynů vykázat jezdce z tréninku, totéž
platí i pro doprovod
e) v případě neodpracování minimálně 50 brigádních hodin do konce Srpna. Musí
hříšník uhradit klubu pokutu 2000kč, pokud tato částka nebude zaplacena první
týden v Září, bude zastavena činnost tomuto hříšníkovi a jezdci nebude umožněno
účastnit se zbývajících závodů v kalendářním roce.
f) v případě porušení povinností jezdců a doprovodů se trestá pokutou
g) úmyslná účast na závodech v jiném než klubovém dresu může být potrestána
zastavením činnosti.
h) řádné a v časné neomluvení z hromadně organizované činnosti klubu pokuta 100kč
(tréninků, brigád, schůzí, spoečenských akcí, závodů)
Organizační řád schválen členskou schůzí 25.11.2011 s platností od 1.1.2012.
Nahrazuje tak starý organizační řád platný od 1.7.2009 do 31.12.2011

