POPLATKY
1
1.1

POPLATKY ZA REGISTRACI

Kolektivní člen (oddíl) platí roční registrační poplatek ve výši dle počtu
evidovaných členů:
500 Kč
1.500 Kč
2.500 Kč
3.000 Kč

1-25
26-150
151-300
301 a více

evidovaných členů
evidovaných členů
evidovaných členů
evidovaných členů

1.2

Individuální člen platí roční registrační poplatek ve výši 300 Kč. Dále platí
ustanovení týkající se registrace trenérů a rozhodčích.

1.3

Roční registrační poplatek za každého registrovaného závodníka v každém
jednotlivém gymnastickém sportu ve výši 100 Kč platí hromadně kolektivní člen.

1.4

Trenér,
rozhodčí
platí
Poplatek činí 100 Kč.

poplatek

za

vystavení

každého

průkazu.

1.4.1 Vystavení registračního průkazu a průkazu trenéra/rozhodčího se provádí při:
a) registraci nového člena
b) ukončení platnosti průkazu trenéra/rozhodčího
c) změnách osobních údajů
 případy a), b), c) ohlašuje souhrnně mateřský oddíl v termínu registrace
d) změnách v odbornostech (obnovení nebo zvýšení kvalifikace)
 ohlašuje souhrnně pořadatel školení po skončení školení, kdykoliv
v průběhu roku.
1.4.2 Poplatek za vystavení duplikátu průkazu trenéra/rozhodčího (při ztrátě) činí 100 Kč.
1.5

Poplatek za vystavení průkazu se neplatí při změně odbornosti (zvýšení nebo
obnovení kvalifikace), kdy pořadatelem školení jsou odborné komise ČGF, Krajská
soutěžní komise ČGF nebo Krajský gymnastický svaz ČGF a žádost je podána
hromadně.

1.6

Poplatek za vystavení registračního průkazu se neplatí při jeho výměně. K výměně je
třeba zaslat na sekretariát ČGF starý registrační průkaz. V takovém případě bude
vystaven nový registrační průkaz bezplatně.

1.7

Administrativní poplatek za provedení přestupu činí 100 Kč

1.8

V případě, že podklady pro provedení registrace jsou neúplné a registrace nemůže
být provedena, propadají uhrazené poplatky ve prospěch ČGF.
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Příloha č. 1
MANIPULAČNÍ POPLATKY

2
2.1

Jestliže se kolektivní člen (oddíl) neregistruje v řádném termínu, platí za provedení
registrace mimo stanovený termín manipulační poplatek ve výši 1.000 Kč plus běžný
roční registrační poplatek dle počtu členů. Jedná-li se o nového kolektivního člena,
manipulační poplatek se neplatí.

2.2

Jestliže kolektivní člen (oddíl) žádá o registraci závodníka mimo termín registrace,
platí jednorázový manipulační poplatek 300 Kč plus 100 Kč běžný roční registrační
poplatek za každého registrovaného závodníka.

2.3

Jestliže individuální člen žádá o registraci mimo termín registrace, platí manipulační
poplatek 300 Kč plus 300 Kč běžný roční registrační poplatek Jedná-li se o nového
individuálního člena, manipulační poplatek se neplatí.

3

POPLATKY ZA ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ O PŘESTUPU

3.1

Poplatek při odvolání činí 1.000 Kč.

3.2

Poplatek hradí strana, která se odvolává.

3.3

V případě zamítnutí poplatek propadá ve prospěch ČGF.

3.4

V případě kladného vyřízení se poplatek vrací odvolateli.

4

PŘESTUPNÍ ČÁSTKY - VÝCHOVNÉ

4.1

VV ČGF stanovuje částky - výchovné pro přestup závodníků / závodnic v této výši:

4.1.1

Žactvo:
a) 9-14 let (u SG žen 9-12 let)

4.1.2

4.1.3

5.000 Kč

Dorost:
a) do 18 let (u SG žen do 15 let)

10.000 Kč

b) juniorský reprezentant

15.000 Kč

c) juniorský reprezentant (účastník ME, MS, EYOF, YOG)

20.000 Kč

Dospělí:
a) nad 18 let (u SG žen 16 let a starší)

10.000 Kč

b) seniorský reprezentant

20.000 Kč

c) seniorský reprezentant (účastník ME, EH, SH, MS a OH)

30.000 Kč

d) seniorský reprezentant (účastník OH)

50.000 Kč

4.2

Dojde-li v rámci dohody mezi kolektivními členy (oddíly/kluby) k úpravě těchto částek,
je tato dohoda přípustná.

4.3

Přestupní částky - výchovné je povinen uhradit nový mateřský kolektivní člen
(oddíl/klub).

4.4

Přestupní částky - výchovné je povinen nový mateřský kolektivní člen (oddíl/klub)
uhradit jen za závodníky / závodnice, kteří byli registrováni u předcházejícího
mateřského kolektivního člena (oddílu/klubu) minimálně 2 roky.
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