Směrnice č. 6
Přijímání nových sdružených subjektů
Platnost od 12.9.2018
Účinnost od 15.9 2018

1.

Za sdružený subjekt Českého svazu Taekwon-Do ITF, z. s. (dále jen „svaz“), může být přijat subjekt
zabývající se výukou nebo organizací výuky taekwonda ITF, který svou činnost uskutečňuje na
základě registrace ve veřejném spolkovém rejstříku jako právnická osoba, nebo podniká v oblasti
tělovýchovy na základě živnostenského listu jako fyzická osoba (dále jen „subjekt“). Sdruženými
subjekty svazu se mohou stát např. samostatné kluby, oddíly a školy taekwonda ITF, tělovýchovné
jednoty a jejich oddíly, oddíly taekwonda ITF sportovních klubů policie, domy dětí a mládeže, apod.

2.

Žádost o přijetí do svazu musí obsahovat:
○ oficiální název a sídlo subjektu,
○ kopii registrovaných stanov existujícího subjektu (příp. návrh stanov zakládaného subjektu)
v případě právnické osoby, kopii živnostenského listu v případě fyzické osoby,
○ jméno, adresu, telefonní číslo a e-mail statutárního zástupce subjektu,
○ jméno technického garanta, tj. mezinárodního instruktora, který bude v subjektu zodpovědný
za výuku taekwonda ITF (pokud subjekt nemá vlastního, může to být člen jiného sdruženého
subjektu svazu),
○ seznam všech již existujících či plánovaných působišť subjektu.

3.

V případě, že subjektu chybí technický garant, může se obrátit na technické oddělení svazu.
Zajištění technického garanta však nelze po svazu nárokovat.

4.

Všechna již existující či plánovaná působiště subjektu musí být schválena dle směrnice č.1.

5.

Žádost o přijetí do svazu se zasílá písemně na sekretariát svazu, který ji předloží k rozhodnutí Radě
svazu. Rada svazu může, považuje-li to za nezbytné, přizvat k jednání o přijetí zástupce subjektu,
příp. stanovit další postup, nebo stanovit jiné, v této směrnici neuvedené podmínky, kterými přijetí
subjektu do svazu uvede do souladu s požadavky a zájmy svazu, resp. ITF.

6.

Přijetí do svazu nabývá platnosti schválením Radou svazu a účinnosti převzetím dokladu o členství
ve svazu.

7.

Subjekt, který ze svazu vystoupil nebo byl vyloučen, musí při opětovném přijetí do svazu postupovat
dle této směrnice a navíc uhradit manipulační poplatek ve výši 5000 Kč.

8.

Subjekt je povinen neprodleně po svém přijetí do svazu zajistit pro všechny své členy vystavení
členského průkazu svazu a uhrazení členského příspěvku svazu.

