STATUT KOMISE ROZVOJE ČSC

1. Základní ustanovení
a) Komise rozvoje ČSC (dále jen „RK“ nebo „komise“) je specializovaným
orgánem ČSC zaměřeným na rozvoj českého curlingu.
b) RK je orgán, jehož členy jsou zpravidla trenéři a hráči, kteří mají zájem se na
činnosti RK podílet. Složení RK je schvalováno Výkonným výborem ČSC
(dále jen „VV ČSC“).
c) Ideální počet členů komise je 3. V případě nenaplnění stavu, resp. odstoupení
člena RK, má komise právo kooptovat člena nového, který bude schválen na
nejbližším zasedání VV ČSC.
d) RK je řízena předsedou, který je volen jejími členy na prvním zasedání
komise.
e) Jednání RK se řídí Jednacím řádem komise, který schvaluje VV ČSC.

2. Předmět činnosti
Předmětem činnosti RK je zejména:
a) Rozvoj curlingu v České republice


Rozvoj členské základny
o Příprava náborových akcí, propagace curlingu
o Metodická pomoc nově vznikajícím oddílům, novým členům



Curlingová infrastruktura
o Pomoc při vytváření optimálních podmínek pro trénování na
zimních stadiónech
o



Pomoc při přípravě nových curlingových hal (drah)

Příprava a aktualizace strategických a koncepčních rozvojových
dokumentů

b) Spolupráce s komisemi ČSC a VV ČSC


V případě potřeby spolupráce s komisemi ČSC a VV ČSC.

c) Vnější vztahy


Spolupráce s volenými zástupci měst při přípravě rozvoje curlingu
v dané lokalitě

d) Rozpočet ČSC pro rozvoj curlingu


možnost nahlížet do všech materiálů k rozpočtům a finančnímu
zajištění týkající se rozvoje curlingu s možností vznášet podněty na
změny k VV ČSC

3. Práva a povinnosti RK
a) RK sama plánuje a řídí svou činnost a z této se zodpovídá VV ČSC.
b) Předseda nebo jím pověřený člen RK má právo účastnit se jednání všech
orgánů ČSC, která se věcně týkají náplně činnosti RK.
c) Předseda nebo jím pověřený člen RK má povinnost na vyžádání podávat
zprávy o výsledcích činnosti komise VV ČSC.
d) Předseda je povinen předkládat VV ČSC zápisy z jednání RK.

4. Závěrečná ustanovení
a) Statut RK nabývá platnosti a účinnosti schválením VV ČSC.
b) Platnost statutu zaniká dnem schválení nové, či upravené verze VV ČSC.

V Praze dne 12.02.2018

Za správnost:
Ondřej Bodlák
člen VV ČSC

