
Evidence USK Slávie Ústí nad Labem

Pokyny pro vedoucí oddílů a jednotlivé členy sportovního klubu platné pro rok 2007
1. Vedoucí oddílu má přehled o svých členech ve smyslu aktivity v oddíle (registrovaný či 

neregistrovaný  sportovec,  trenér,  rozhodčí  apod.),  placení  členských  a  oddílových 
příspěvků za kalendářní rok, účast na sportovních akcích, dosažené výsledky apod.
Od tajemnice klubu každý vedoucí obdrží začátkem dubna aktualizovaný seznam členů 
oddílu s vyznačenou platbou v roce 2007. Členům uvedeným v seznamu, u nichž není
platba na rok 2007 zaznamenána, končí členství v USK Slávii. 
Vedoucí oddílu zpracovává 1x ročně
 zprávu o činnosti oddílu za uplynulý rok 
 plán činnosti oddílu na následující rok (včetně představy o pronájmech tělocvičen a 

sportovišť pro vlastní tréninky či pobyt ve středisku Bukovina)
 aktualizaci seznamu členů oddílu 
- vše odevzdává tajemnici klubu v době od 15. do 30. listopadu  

2. Vedoucí oddílu stanovuje výši oddílového příspěvku, vybírá jej a odevzdává hospodářce 
klubu.  Taktéž tímto úkolem může pověřit  některého ze svých členů a dát na vědomí 
výboru USK. U nových členů tuto částku vyplňuje do přihlášky -  rámeček oddílové

3. Noví zájemci o vstup do USK Slávie se stávají členy klubu na základě:
 odevzdání čitelně vyplněného a podepsaného tiskopisu  Přihláška – evidenční list  

(tento tiskopis obdrží zájemce výhradně u vedoucího oddílu) spolu s fotkou (velikost 
jako  na  pas),  20,-  Kč za  vystavení  členského  průkazu  a  zaplacení  členského 
příspěvku ve výši                                      mládež do 18ti let………………100,- Kč

                                                                            studenti UJEP Ústí n.L………..100,- Kč
                                                                       ostatní zájemci……………. …200,- Kč 
  registrace nového člena probíhá v kalendářním roce vždy v období od 1.2. do 15.11. 

u  tajemnice  klubu  (dle  úředních  hodin  či  po  předběžné  telefonické  dohodě) 
prostřednictvím  vedoucího  oddílu  či  zájemcem  osobně,  ale  vždy  po  souhlasu 
vedoucího oddílu, do kterého se zájemce hlásí.

4. Registrovaný člen klubu je povinen zaplatit členský příspěvek ve výši 
                                                                                 100 nebo 200 Kč za kalendářní rok      

      vždy v období od 1.2. do 31.3. u hospodářky nebo tajemnice klubu (dle úředních 
hodin či předběžné telefonické dohodě) prostřednictvím vedoucího či osobně a nechat si 
tuto platbu potvrdit  do členského průkazu USK Slávie.  Neučiní-li  tak, jeho členství  v 
klubu zaniká. 

5. Člen  USK Slávie je  zároveň  členem  některého  z  oddílů  a  je  povinen  dbát  pokynů 
vedoucího oddílu ( možnost vstupu do tělocvičny, placení oddílových příspěvků, účast na 
soutěžích, seminářích apod.)

6. Výhody členství v Univerzitním sportovním klubu
 sportovní  vyžití  v  oddílech  aerobiku,  basketbalu,  florbalu,  fotbalu,  horolezectví, 

kulturistiky,  lyžování,  moderní  gymnastiky,  orientačním  běhu,  rekreačního  sportu, 
sportovní gymnastiky, turistiky a volejbalu

 vstup do posilovny ve sportovní hale zdarma, po předložení platné průkazky
 pobyt v areálu Bukovina v Českém ráji se slevou
 možnost dalšího vzdělávání účastí na školeních, seminářích a dalších vzdělávacích 

akcích trenérů, rozhodčích apod.

Úřední hodiny tajemnice a hospodářky USK Slávie: 
pondělí 15.00 – 16.00 hod. v kanceláři č. 312, Hoření ulice, nebo po telefonické domluvě
Telefon: Ing. Jana Janáková 475 282 336, Mgr. Hana Horklová 475 282 144
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