Podmínky pro získání nároku na výhody činného a podmínečného člena
Ski klubu Ústí nad Orlicí
1. Členství ve Ski klubu Ústí nad Orlicí a splnění všech povinností vyplývajících z členství
v klubu.
2. Bezplatné odpracování základního počtu brigádnických hodin.
Věková kategorie

Věk

Předžáci
Žactvo mladší
Žactvo starší
Juniorky
Junioři
Ženy
Muži

do 10 let
11 – 13 let
14 – 15 let
16 – 18 let
16 – 18 let
19 let a více
19 let a více

Základní počet brigádnických hodin:
20
20
30
30
40
50
60

A. Brigádnické hodiny se mohou zpravidla odpracovat na brigádách a akcích pořádaných Ski
klubem Ústí nad Orlicí, přičemž platí povinnost odpracovat v průběhu jarní části brigád 50% ze
zbývajícího Základního počtu brigádnických hodin
B. Za žáky mladší 11 let věku včetně musí povinnosti splnit rodiče
C. Každý člen ve věkové kategorii Juniorka může část brigádnických hodin odpracovat při
organizaci závodů (rozhodčí, technik apod.) ve výši 20 hod. Junior může část brigádnických
hodin odpracovat při organizaci závodů (rozhodčí, technik apod.) ve výši 30 hod.
D. Každý člen ve věkové kategorii Žena a Muž může část brigádnických hodin odpracovat při
organizaci závodů (rozhodčí, technik apod.) ve výši až 40 hodin ze základního počtu
brigádnických hodin.
E. Trenérům se do základního počtu brigádnických hodin započítávají hodiny při organizování
tréninku a výjezdech na závody. Tyto hodiny jsou nepřevoditelné. převoditelné.
Úlevy v plnění základního počtu brigádnických hodin:
A. Členové závodního družstva, dle nominace trenérské rady, mají úlevu v odpracování
Základního počtu brigádnických hodin ve věkové kategorii Předžáci až Juniorky a Junioři ve
výši 10 hodin a ve věkové kategorii Ženy a Muži ve výši 20 hodin a to za reprezentaci klubu.
B. Instruktoři lyžařské školy, kteří tuto činnost vykonávají bezplatně, mají úlevu ve výši 50%
základního počtu brigádnických hodin.
C. Členové výboru Ski klubu a organizačního výboru Skiinterkriteria mají úlevu ve výši 100%
základního počtu brigádnických hodin a to za práci vykonanou v těchto výborech, při minimální
70% účasti na zasedáních výboru.
D. Členové, kteří mají nárok na úlevu ve výši 100% základního počtu brigádnických hodin za
předpokladu, že v předchozích nejméně předchozích po sobě jdoucích 2 letech splnili
Podmínky pro získání nároku na výhody činného a podmínečného člena Ski klubu Ústí nad
Orlicí a to na základě písemné žádosti:





Ženy na mateřské dovolené,
Matky pečující o dítě do tří let věku včetně,
Muži po dobu výkonu základní vojenské služby,
Členové, kterým výbor poskytl úlevu přihlédnutím k závažným důvodům.

E. Členové, kteří mají nárok na úlevu ve výši 100% základního počtu brigádnických hodin za
předpokladu, že v nejméně předchozích po sobě jdoucích 15 letech splnili Podmínky pro
získání nároku na výhody činného a podmínečného člena Ski klubu Ústí nad Orlicí a to na
základě písemné žádosti:
 Muži po dovršení věkové hranice 50 let,
 Ženy po dovršení věkové hranice 45 let

-2Ostatní ustanovení:
A. Věk rozhodný do zařazení do věkové kategorie je věk dosažený v roce plnění brigád.
B. Brigádnické hodiny lze převádět výlučně tak že manžel může převést brig. hodiny na manželku
a rodiče na děti. Přičemž děti se rozumí děti mladší 18 let včetně. Musí však být splněna
podmínka že všichni musí být členové klubu.
C. Děti do 11 let věku včetně, jejichž rodiče jsou členy Ski klubu a mají splněny Podmínky pro
získání nároku na výhody činného a podmínečného člena Ski klubu Ústí nad Orlicí, mají nárok
na výhody činného a podmínečného člena Ski klubu Ústí nad Orlicí. Platí však povinnost pro
děti od 9 let věku včetně být členy Ski klubu.
D. Při plnění Základního počtu brigádnických hodin při závodech a ostatních akcích se zpravidla
počítá 1 den za 10 hodin, avšak při menších závodech a ostatních akcích se počítá polovina tj.
5 hodin.
E. Za člena klubu může jeho povinnost, v případě potřeby klubu, splnit jiná osoba, která je
fundovaná v daném řemeslu či oboru a to jen na základě dohody s jednatelem klubu nebo s
vedoucím střediska.
F. Ve výjimečných případech může výbor Ski klubu na základě písemné žádosti učinit vyjímku
z těchto ustanovení.
G. Každý člen je povinen nahlásit svoji účast na víkendové brigádě nejpozději ve čtvrtek, který
předchází této brigádě, a to do 12:00 v kanceláři Ski klubu.
H. Výbor Ski klubu může udělit na závody konané v pracovním dnu až 50% bonus, který spočívá
ve zvýšení počtu odpracovaných hodin.

Platnost od 11.5. 2000.
Schváleno Valnou hromadou Ski klubu Ústí nad Orlicí dne 10.5. 2000. Dodatek č. 1 byl schválen
Valnou hromadou dne 10.5. 2006. Dodatek č. 2 byl schválen Valnou hromadou dne 14.5. 2008.
Dodatek č. 3 byl schválen Valnou hromadou dne 12.5. 2010.
xxxx – takto vyznačený text jsou změny v Podmínkách jež schválila VH dne 13.5.2015

