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 - prováděcí předpis k dokumentu MANUÁL SEKCE 2019-20
- interní předpis, dokument pro přímou podporu reprezentace a pořadatele akcí
- obecně o příspěvek se žádá individuálně, na příspěvek nevzniká žádný právní nárok
- 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
- žadatel je povinen z průběhu akce dodržet průvodní požadavky specifikované VV sekce
- rozsah a objem schválených prostředků na každou akci je kompetencí výhradně VV sekce

 

  startovné proplacení faktury předem
    doprava vlak,bus,auto,letadlo apod.
    ubytování standard

odměna odměna za umístění, stanovuje VV ČMBS
    price money příjem hráče, není předmětem vyúčtování ČMBS

/v případě použití soukromého vozidla je proplácena max. částka 5Kč za km jízdy/  

/hráč si odpovídá za dodržování ustanovení příslušných daňových zákonů/  

 

  startovné proplacení faktury předem
    doprava vlak,bus,auto,letadlo apod.
    ubytování standard
    stravné standard
    delegát rozsah 2b,2c /doprovod/

/v případě použití soukromého vozidla je proplácena max. částka 5Kč za km jízdy/  

  

příspěvek pořadateli rozsah
příspěvek stůl vč.SR za partii
příspěvek herna vč.VR za akci
příspěvek amortizace MS /certifikovaný materiál/ za stůl
příspěvek amortizace VS /certifikovaný materiál/ za stůl
/MS malý stůl, VS velký stůl, VR vrchní rozhodčí,výpočetní technika,internet, SR stolový rozhodčí/

/certifikovaný materiál - materiál TOP kvality schválený VV sekce pro akci/

  příspěvek individuální požadavky hráč
  příspěvek individuální požadavky klub

 

SEKCE KARAMBOL • www.jvg.cz/billiard/cmbs • karambol@cmbs.cz • transparentní účet č.ú.212 931 763 / 0600

0-100%c
b

Spisová značka L2406 u Městského soudu v Praze • IČO 47608994 • www.cmbs.cz 

e

všechny disciplíny
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Reprezentace Senior příspěvek sekce1

SAZEBNÍK PŘÍSPĚVKŮ 2019-20 REPRE-AKCE

platnost

b 0-100%

Aleš Šlambor

1.9.2019-31.8.2020

d ČMBS

4

01.09.2019 01.10.2019

VV sekce Aleš Šlambor  

vydáno aktualizace

Reprezentace Kadet-Junior, Ženy-Dívky příspěvek sekce

0-100%

Republikové akce,MČR,Kemp
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150,-

příspěvek sekce

2000,-
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Ostatní příspěvek sekce
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