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1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1.1. Registrační řád slouží k evidenci členů Českého svazu gymnastických sportů ( dále jen ČSGS ).
1.2. Každý kolektivní člen je povinen vést řádně průkaznou a ověřitelnou evidenci své členské
základny. Je povinen uvádět k registraci u ČSGS všechny své členy.
1.3. Každý přidružený člen je povinen vést řádně průkaznou a ověřitelnou evidenci své členské
základny. Je povinen uvádět k registraci u ČSGS všechny své členy.
1.4. Evidence pro potřeby ČSGS může být zpracovaná v programu Excel, ručním vyplněním
a zasláním údajů nebo vyplněním online na webu ČSGS.
2. ČLENSTVÍ
2.1. Právnické osoby :
2.1.1. Kolektivní člen je právnická osoba ( spolek, klub, oddíl ) zabývající se různými druhy
gymnastiky. ( kolektivním členem je především celý spolek )
2.1.1.1. Kolektivní členi mohou být ustanoveny buď jako samostatné právnické osoby
nebo se může jednat o spolky bez vlastní právní subjektivity v rámci jiné právnické
osoby.
2.1.2. Přidružený člen. ( přidruženým členem je především část spolku - při neregistraci celého
spolku )
2.1.2.1.
Přidruženým členem mohou být další sportovní spolky, které z různých důvodů
nechtějí nebo podle vlastních stanov nebo z důvodu jiných okolností se nemohou stát
řádnými kolektivními členy ČSGS, mají ale v principu obdobné či shodné zájmy
a potřeby v oblasti organizování a provozování gymnastiky a hodlají s ČSGS
spolupracovat mimo rámec stanov ČSGS.
2.1.3. Další jiné právnické osoby, které projeví zájem přispívat svojí činností nebo prostředky
k rozvoji sportu v rámci ČSGS.
2.2. Fyzické osoby :
2.2.1. Evidovaný člen.
2.2.1.1.
Fyzická osoba přihlášená do ČSGS prostřednictvím kolektivního člena.
2.2.1.2.
Fyzická osoba přihlášená do ČSGS prostřednictvím přidruženého člena.
2.2.1.3.
Fyzická osoba přihlášená do ČSGS prostřednictvím jiné právnické osoby.
2.2.2. Individuální člen.
2.2.2.1.
Fyzická osoba bez členského vztahu ke sportovnímu spolku, která má zájem se
sdružovat v ČSGS a individuálně se přihlásí.
2.2.3. Čestný člen.
2.2.3.1.
Čestné členství může fyzickým osobám udělit jen valná hromada. Za přínos k
rozvoji gymnastiky nebo za přínos pro ČSGS.
2.2.3.2.
Čestný člen má stejná práva jako evidovaný člen.
2.2.3.3.
Čestný člen nemá povinnost platit členské příspěvky.

3. POPLATKY
3.1. Poplatky jsou splatné do 31.12. a platí na následující rok - tj. od 1.1. do 31.12 běžného roku.
( poplatky za členství kolektivního, přidruženého člena nebo jiné právnické osoby a individuálního člena,
plátci dle bodu 3.2., 3.3., 3.4. a 3.5. dále platí poplatky dle bodu 3.6 a 3.7 )

3.2. 1 000,00 Kč - Kolektivní člen - dle bodu 2.1.1.
3.3. 1 000.00 Kč - Přidružený člen - dle bodu 2.1.2.
3.4. 1 000,00 Kč - Jiné právnické osoby - dle bodu 2.1.3.
3.5.
300,00 Kč - Individuální člen - dle bodu 2.2.2.1
( poplatky za závodníka/ci, trenéry/ky, rozhodčí, funkcionáře/ky, rodiče, členy, ostatní a čestné členy )

3.6. Evidovaný člen - dle bodu 2.2.1. a Individuální člen - dle bodu 2.2.2. poplatky podle členění.
100,00 Kč - Závodník, závodnice ( platí pro všechny trénující - bez rozdílu účasti nebo
neúčasti na závodech - tj. včetně přípravek )
50,00 Kč - Trenér/ka, rozhodčí, funkcionář/ka ( částka se nesčítá, pokud splní-li více
možností současně ).
50,00 Kč - Rodiče, příznivci a fanoušci
0,00 Kč - Čestný člen - dle bodu 2.2.3.
50,00 Kč - Ostatní / ostatní, kteří se nedají přiřadit k výše uvedenému členění /
3.7. Poplatky pro nové členy, přihlášené do ČSGS v průběhu kalendářního roku jsou stejné jako
v bodě 3.2. až 3.5.
4. PODMÍNKY REGISTRACE
4.1. Registrace je platná schválením výkonným výborem. Termín registrace je do 31.12. běžného
roku. Noví členi se mohou registrovat kdykoliv za dodržení podmínek článku 3.
4.2. Za kolektivního člena, přidruženého člena a jinou právnickou osobu přihlášku podává
oprávněný zástupce kolektivního člena, přidruženého člena nebo jiné právnické osoby.
4.3. Kolektivní člen, přidružený člen a jiná právnická osoba udržuje databázi svých členů stále
aktuální.
4.4. Registrace kolektivního člena, přidruženého člena a jiné právnické osoby a jeho členů se
obnovuje každý rok.
4.5. Registrace individuálního člena se obnovuje každý rok.
4.6. Registrace trenéra nebo rozhodčího je daná platností pro jednotlivé kvalifikace.
4.7. Kolektivní člen, přidružený člen a jiná právnická osoba zodpovídá za zajištění souhlasu svých
členů s poskytnutím osobních údajů pro evidenci členské základny v ČSGS. Včetně rodného
čísla v souladu se zákonem č.101/200 Sb. o ochraně osobních údajů, § 11 odst. 1 a 2.
4.8. Individuální člen poskytne souhlas s poskytnutím svých osobních údajů pro evidenci členské
základny v ČSGS svým podpisem ( zákonných zástupců ) při podpisu registrace. Včetně
rodného čísla v souladu se zákonem č.101/200 Sb. o ochraně osobních údajů, § 11 odst. 1 a 2.
4.9. Na každé období / kalendářní rok / je kolektivní člen, přidružený člen a jiná právnická osoba
povinen/povinna předložit souhlas aktuálních členů a u dětí jejich zákonných zástupců se
zveřejňováním fotek a videí ze závodů a podobných akcí na materiálech ČSGS ( na webu, v
časopisu apod.). Za správnost souhlasu odpovídá registrovaný kolektivní člen, přidružený člen
nebo jiná právnická osoba. Pro reklamní účely musí být souhlas samostatně na danou reklamní
akci.
4.10.
Osobní údaje včetně rodného čísla, je ČSGS oprávněn zpracovávat a evidovat i po
případném ukončení členství v ČSGS. Tato data nebudou po ukončení členství používaná a
předávána třetím osobám.
4.11.
Při první registraci k přihlášce doloží předkladatel přihlášky oprávnění jednat za
kolektivního člena, přidruženého člena a jinou právnickou osobu a platné stanovy s autorizací
Ministerstva vnitra ČR. Při změně osoby oprávněné jednat za kolektivního člena, přidruženého
člena a jinou právnickou osobu je povinností nových oprávněných osob informovat ČSGS.

5. ČLENĚNÍ REGISTRACE
5.1. Kolektivní člen rozlišuje u registrace svých členů druh sportu :
5.1.1. Sportovní gymnastika
5.1.2. Teamgym
5.1.3. Skoky na trampolíně
5.1.4. Akrobatická gymnastika
5.1.5. Gymnastický aerobik
5.1.6. Tumbling
5.1.7. Freestyle
5.1.8. Všeobecná gymnastika
5.1.9. Gymnastika veteránů
5.1.10. Ostatní - další případné sporty, kde je gymnastika základem cvičení.
6. PŘECHODNÁ USTANOVENÍ.
6.1. Registrace na rok 2014 je platná i pro zbytek roku 2013 - registrace platí od data schválení VV
ČSGS.
6.2. VV ČSGS schválí nové členy po splnění všech podmínek členství v ČSGS, na následujícím
jednání VV ČSGS.
7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.
7.1. Přípravný výbor ruší registrační řád ze 10.11.2013.
7.2. Registrační řád schválil přípravný výbor dne : 22.11.2013
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