Registrační řád CATEQ pro rok 2019
Registrační řád České Asociace Teqballu ( dále jen „CATEQ“) stanoví podmínky a způsob, jakým se
zajišťuje příslušnost ke CATEQ.
Všichni členové CATEQ, fyzické a právnické osoby, individuální členové (dále jen „členové“) mají
povinnost se registrovat podle tohoto řádu.

1. Obecná ustanovení
1.1.
Účel registrace
Účelem registrace je vytvoření a vedení evidence všech subjektů působících v CATEQ.
Pouze člen CATEQ se smí účastnit turnajů TeqOpen, TeqMasters a reprezentačních turnajů.
1.2.
Vyznačení činnosti v členském průkazu
CATEQ na základě provedené registrace vydá „Členský průkaz České Asociace Teqballu“ (dále jen
„členský průkaz“ na němž je vyznačena níže uvedená činnost, kterou je držitel průkazu oprávněn
vykonávat:
A = aktivní hráč

T = trenér

R = rozhodčí

poznámka: registrace T a R budou vydány automaticky po absolvování platných kurzů. Počet funkcí
vykonávaných jednotlivcem není omezen. Do bodovaných utkání smí nastoupit pouze hráč s registrací
A a T.
1.3.
Informace uvedeny v členském průkazu
V průkazu bude vyznačeno jméno a příjmení, hráčské ID, udělená licence a klubová příslušnost..

1.4.
Povinnosti spojené s členským průkazem
Člen CATEQ má povinnost svůj průkaz předložit při prezenci na bodovaných turnajích, kterých se
účastní. Při nesrovnalostech identifikace hráče dle členského průkazu, případně při zapomenutí
svého průkazu může být hráč vyzván k prokázání své totožnosti. Při odmítnutí prokázání se, či jiných
nesrovnalostech, bude hráč vykázán z turnaje. Jeho provinění následně může být řešeno
v disciplinárním řízení výborem CATEQ.

2. Jak se stát členem CATEQ
CATEQ rozeznává tři druhy členství:
Přímé – hráč je registrován v CATEQ, bez klubové příslušnosti
Nepřímé – hráč je registrován v CATEQ a je součástí teqballového klubu
Čestné – uděluje pouze CATEQ na základě zásluh a rozvoje sportu.
2.1.
Postup Registrace jednotlivce - pro licence A, T, R, F, O
- Registrace se provádí odesláním vyplněné „Žádosti o členství jednotlivce“:
o přímo ze stránky www.cateq.cz > registrace hráče
-

Registrační formulář musí obsahovat:
o Jméno a příjmení
o Datum narození
o Místo trvalého pobytu, případně korespondenční adresu
o Kontaktní email a telefonní kontakt
o Podpis ( u hráčů mladších 18 let také potvrzení zákonného zástupce)

-

Uhrazení registračního poplatku jednotlivce do 14 dní po odeslání žádosti
Uhrazení členských příspěvků
o neplatí pro registrace zaslané do 31.12.2019

Po úspěšné registraci a zaplacení registračního poplatku se žadatel stává přímým členem – bez
klubové příslušnosti a ve lhůtě 14. pracovních dní mu bude odeslán členský průkaz na uvedenou
adresu z žádosti.
Každý registrovaný člen obdrží licenci typu A – aktivní hráč. Po absolvování adekvátních školení a
kurzů mu bude přidělen další typ licence (trenér, rozhodčí).
2.2.
Postup Registrace klubu
Aby bylo možné registrovat nový klub, musí být klub právně založen a to buď jako nový spolek, nebo
jako nový sportovní oddíl již existujícího spolku (více informací v dokumentu – Jak založit klub)
-

-

Registrace se provádí odesláním vyplněné „Žádosti o registraci klubu“:
o elektronicky z webových stránek www.cateq.cz > registrace klubu
Registrační formulář musí obsahovat:
o údaje o registrovaném klubu
o místo působiště
o kontakty na zodpovědnou osobu
Uhrazení registračního poplatku klubu do 14 dní po odeslání žádosti
Uhrazení členských příspěvků
neplatí pro registrace zaslané do 31.12.2019
Po splnění výše uvedených podmínek bude klub oficiálně zaregistrován. Hráči spadající pod
daný klub budou nepřímými členy CATEQ a ve lhůtě 14 pracovních dní klub obdrží členské
průkazy svých hráčů.

2.3.
Registrační poplatek
Registrační poplatek je jednorázový poplatek, který musí zaplatit každý žadatel o členství v CATEQ
(vyjma čestných členů). Tato částka je odlišná dle požadovaného členství a pro rok 2019 je jeho výše
následující:
-

přímé členství hráče do 18 let: 200kč
přímé členství hráče nad 18 let: 500kč
čestné členství – 0 kč
registrační poplatek klubu – 1500kč
o klub získá možnost:
 zaregistrovat až 4 nové hráče nad 18 let ZDARMA
 zaregistrovat až 2 nové hráče do 18 let ZDARMA

2.3.1. Platba registračního poplatku
Registrační poplatek se zasílá na účet CATEQ
Účet: 287213408/0300
Částka: dle kategorie
Variabilní symbol: vaše rodné číslo
2.3.2. Potvrzení a přijetí platby RP
Potvrzení o přijetí platby CATEQ zašle na email uvedený v registrační žádosti. Daňový doklad, či
fakturu o zaplacení RP CATEQ zašle pouze na žádost registrovaného a to buď emailem nebo poštou.
2.4.
Členské příspěvky pro rok 2019
Pro rok 2019 nemusí žádný registrovaný hráč platit členské příspěvky. Povinnost platit členské
příspěvky bude zavedena až pro rok 2020.

3. Ukončení členství v CATEQ
Členství v CATEQ zaniká
vystoupením na vlastní písemnou žádost, přičemž členství zaniká doručením žádosti
Sekretariátu CATEQ;
vyloučením v případě, že člen porušuje právní předpisy, stanovy, Vnitřní předpisy CATEQ,
rozhodnutí orgánů CATEQ, poškozuje jiným způsobem zájmy CATEQ a zájmy členů sdružených v
CATEQ a/nebo dlouhodobě neprovozuje teqball, když o takovém vyloučení rozhodne Výbor CATEQ;
-

úmrtím člena – fyzické osoby, jednotlivce, nebo prohlášením fyzické osoby, jednotlivce, za
mrtvou;

