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 - prováděcí předpis k dokumentu MANUÁL SEKCE 2020-21
- interní předpis, dokument pro přímou podporu reprezentace, pořadatele akcí a soutěží
- obecně o příspěvek, proúčtování nákladů se žádá individuálně, není garantován žádný právní nárok
- repre součástí závazného potvrzením účasti na akci je dohoda o výši poskytovaného příspěvku
- pořadatel sportovní akce zanesené do sportovního kalendáře, si předem ověří u VV sekce,

výši předpokládaného příspěvku, zálohy se neposkytují
- žádost o příspěvek resp. vyúčtování se předkládá max.14dnů po ukončení akce, později nárok zaniká,

součástí bude složka dokladů dle požadavků VV sekce 
- žadatel je povinen z průběhu akce dodržet průvodní požadavky specifikované VV sekce
- účastník soutěží, vystaví fakturu "zajištění pořadatelství" po každé dohrané polovině soutěže
- příjemce odpovídá za dodržování ustanovení příslušných daňových zákonů
- rozsah, objem a krácení schválených prostředků je kompetencí výhradně VV sekce

 
  startovné proplacení faktury předem
    doprava vlak,bus,auto,letadlo apod.
    ubytování standard
    stravné standard
    delegát rozsah 1b, 1c, 1d /platí i pro doprovod/
    price money řeší reprezentační smlouva ČMBS

odměna řeší reprezentační smlouva ČMBS
/v případě použití soukromého vozidla je proplácena max. částka 5Kč za km jízdy/  

  

náhrada náhrada zajištění pořadatelství rozsah
náhrada mládež, ženy, senioři kvalifikace
náhrada senioři hlavní soutěž
náhrada základní paušál za jednodenní turnaj
náhrada příplatek za každou další polovinu dne
/za první polovinu dne se považuje část do 13:00 hod/

  

náhrada náhrada zajištění pořadatelství rozsah
náhrada pořadatelství  
náhrada pořadatelství za kolo
/pouze nejvyšší soutěže ZS extraliga, MS I.Národní liga, platba po každé dohrané polovině soutěže prosinec/květen/

/přesné financování bude ošetřeno dle tohoto sazebníku v příslušném soutěžním řádu/

  příspěvek individuální požadavky hráč
  příspěvek individuální požadavky klub

/prostor pro ostatní požadavky, podmínkou je projednání a schválení VV sekce/

 

b

den
za partii
za partii

1/2 dne

za partii 50,-/100,-

příspěvek sekce

0-100%
0-100%
0-100%
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Ostatní příspěvek sekce
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vydáno předkladatel

SAZEBNÍK PŘÍSPĚVKŮ 2020-21 

platnost

a

200,-

příspěvek sekce2 Turnaje
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VV sekce karambol

vypracoval

b
c

f

aktualizace

Reprezentace příspěvek sekce1

 Aleš Šlambor  

e
0-100%

všechny disciplíny

0-100%

b 0-100%

2500,-c

3 Soutěže

b 300,-
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100,-/200,-

 všechny disciplíny
a

500,-


