
 

 
 

Interní předpis 
Kraso klubu Havířov 

- 
upravující přijímaní nových členů 
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I. 

Základní ustanovení 
 

1. Členem Kraso klubu Havířov se může stát na základě 
své svobodné vůle každá fyzická osoba, která souhlasí 
s jeho posláním a stanovami. 

2. O přijetí za člena rozhoduje výkonný výbor Kraso klubu 
Havířov a jeho rozhodnutí je vázáno tímto interním 
předpisem. 

 

 
II. 

Založeni a vznik členství 
 

1. Členství lze založit podáním přihlášky výkonnému 
výboru klubu a vzniká schválením přihlášky výborem, 
který následně zajistí vystavení příslušných průkazů. 
Požadovaný formulář přihlášky je přílohou tohoto 
interního předpisu. 

2. Osoba mladší 18-ti let může získat členství v klubu za 
předpokladu písemného souhlasu zákonného zástupce 
na písemné přihlášce. 

3. Ke každé osobě mladší 15-ti let je vyžadováno členství 
jedné dospělé osoby (rodič, prarodič, jiný zákonný 
zástupce). 

III. 

Průkazy a jejich vystavení 

1. Na základě písemné přihlášky zajistí pověřený člen 
výkonného výboru vystavení příslušných průkazů 
za následujících podmínek: 



a. Členský průkaz Kráso klubu Havířov - obdrží každá 
osoba, která řádně vyplní písemnou přihlášku a 
výkonným výborem jí bude schváleno členství 
v Kraso klubu Havířov - zdarma, 

b. Členský průkaz Českého krasobruslařského svazu 
obdrží: 

i. každé dítě, které bude trenérem klubu zařazeno 
do skupiny dětí připravujících se na závody a 
testy výkonnosti - zdarma, 

ii. každý rodič nebo jiný člen klubu, který byl 
zvolen do výkonného výboru Kraso klubu 
Havířov - zdarma, 

iii. každý člen klubu, který o vystavení takového 
průkazu požádá - po úhradě registračního 
poplatku (dítě 50,— Kč, jiný člen 200,— Kč) 

c. Registrační průkaz závodníka obdrží každé dítě, 
které bude trenérem klubu zařazeno do skupiny dětí 
připravujících se na závody a testy výkonnosti před 
plněním testu číslo l - zdarma. 

 

 

V Havířově dne 30.3.2006 

 

Přílohy: 
č.1) požadovaný formulář přihlášky do Kraso klubu 
Havířov – dítě 
č.2) požadovaný formulář přihlášky do Kraso klubu 
Havířov – jiný člen 


