
 Zásady členství a hospodaření SK LOB Nová Paka, z.s.  

platné pro roky 2015 a následující 

 
1. výše poplatků za ubytování na chatě ve Špindlerově Mlýně: 

- děti do 6 let                zdarma 

- členové SK LOB        60,- Kč (1 body) za noc 

- ostatní                       120,- Kč (2 body) za noc 

 

2. výše členských příspěvků: 

- čestný člen                       100,- Kč 

- řádný člen                        500,- Kč 

 

 

3. Náhrady za závodní činnost a zvyšování kvalifikace: 

Startovné je hrazeno v plné výši základního startovného na základě předložených dokladů o 

zaplacení na: 

- mistrovské závody 

- žebříčkové závody 

- veřejné závody jednodenní 

- veřejné závody vícedenní 

Startovné na zahraničních závodech se nehradí. 

 

Cestovné je zajišťováno mikrobusy SK LOB. V případě, že tato doprava nestačí nebo není zajištěna a 

musí se jet soukromým autem je cestovné hrazeno ve výši amortizace 1,- Kč/km + spotřeba PHM 

podle TP a aktuální ceny PHM. Cestovné je hrazeno z Nové Paky do místa závodů a zpět.  

Hrazeny jsou tyto závody: 

- mistrovské závody 

- žebříčkové závody 

- veřejné závody jednodenní do max. výše 100,- Kč na závodníka 

Cestovné na veřejné závody vícedenní, zahraniční závody a na závody v LOB se nehradí. 

 

Ubytování je hrazeno v plném rozsahu podle předloženého dokladu o zaplacení na tyto závody: 

- mistrovské závody 

- žebříčkové závody 

Na ostatní závody se ubytování nehradí. 

 

Při neúčasti z jakéhokoliv důvodu na přihlášených závodech závodník uhradí zaplacené startovné, 

popřípadě i poplatky za ubytování a při diskvalifikaci zaplacené startovné. 

V případě nedostatku finančních prostředků budou hrazeny závody podle stupně důležitosti od shora 

dolů. 

 

Náhrady za povinné školení, kurzy a semináře (např. mapař, trenér, rozhodčí apod.) pro členy 

vyslané SK LOB jsou hrazeny v plné výši předložených dokladů za účastnický poplatek, cestovné a 

ubytování. 

 

Zapůjčení mikrobusů SK LOB je možné řádným členům s řidičským oprávněním po seznámení 

s jejich provozem a pouze pro jejich potřeby za cenu spotřebovaných PHM. Zapůjčení mikrobusů pro 

jiné subjekty je možné pouze s řidičem – členem SK LOB za smluvní cenu minimálně ve výši 

amortizace podle Zákona o dani z příjmu (cestovné) + spotřeby PHM podle TP a aktuální ceny PHM. 

Zapůjčení je termínově možné pouze pokud nekoliduje s potřebou SK LOB. 

 

 

 

 

 

 



4. Náhrady za brigády: 

- za jednu odpracovanou hodinu získá člen SK LOB i nečlen 1 bod (hodnota 60 Kč) 

- náhrady přísluší pouze za: 

             a) brigády organizované členem pověřeným výborem SK LOB 

      b) práce spojené s organizováním a přípravou závodů pořádaných SK LOB 

      c) administrativní a organizační práce spojené s činností SK LOB 

      d) trenérská práce s mládeží  

      d) další práce určené výborem SK LOB (např. úprava lyž. tratí)  

- případné cestovné se hradí do max. výše 100,- na osobu 

- evidenci odpracovaných hodin vede pověřený člen výboru SK LOB 

 

 

5. Stanovení záloh na závody OB: 

Při nedostatku finančních prostředků může výbor SK LOB rozhodnout o stanovení záloh pro 

závodníky startující na závodech v OB takto: 

- každý závodník složí zálohu do pokladny SK LOB do 31.3. 

- výše zálohy pro žákovské kategorie     500,- Kč 

- výše zálohy pro ostatní                       1000,- Kč 

- zálohy budou zúčtovány  do 30.11. 

 

 

6. Povinnosti aktivního člena SK LOB: 

Aby měl člen SK LOB starší 18 let nárok na výše uvedené úhrady, musí mít splněny následující 

povinnosti: 

- odpracovat alespoň 10 brigádnických hodin ročně 

- pořadatelsky se zúčastnit akcí organizovaných SK LOB 

- na závodech v OB hrazených SK LOB nosit oddílový dres (pokud mu byl přidělen) 

 

 

 

 


