
 Registrační řád 

 Registrační řád upravuje způsob přijímání nových členů a klubů do Českého kuličkového 
 svazu (dále jen “ČKS”). 

 Druhy členství: 

 1.  řádné členství 
 2.  členství kuličkového klubu 
 3.  prémiové členství 
 4.  čestné členství 

 1.  Řádné členství 

 1.1.  Řádným členem ČKS se může stát libovolná fyzická osoba. 

 1.2.  Zájemce o členství vyplní a podepíše přihlášku, kterou odevzdá některému členu 
 výkonného výboru. Přihlášku lze rovněž odeslat elektronicky a vlastnoruční podpis připojit až 
 při první účasti na turnaji Masters (vytištěné nepodepsané přihlášky bude mít u sebe 
 pověřený člen Výkonného výboru). 

 1.3.  Přihláška musí obsahovat: celé jméno a příjmení, trvalé bydliště, korespondenční 
 adresu, datum narození, kontaktní emailovou adresu a telefonní číslo, souhlas se 
 zpracováním osobních údajů, vlastnoruční podpis (u žadatelů do 15 let věku jméno, příjmení 
 a podpis rodiče, nebo zákonného zástupce). 

 1.4.  Každý zájemce o řádné členství v Českém kuličkovém svazu je povinen uhradit roční 
 členský příspěvek ve výši, která je stanovena Valnou hromadou ČKS (pro daný kalendářní 
 rok). 

 1.5.  Členský příspěvek musí být uhrazen nejpozději k datu konání prvního turnaje Masters v 
 dané sezoně, případně k datu konání prvního turnaje, jehož se daný hráč chce zúčastnit. 

 1.6.  Členské příspěvky lze uhradit v hotovosti (pověřenému členu Výkonného výboru) nebo 
 bezhotovostně na účet ČKS: 2100145505/2010. Jako variabilní symbol se uvádí registrační 
 číslo hráče. 

 1.7.  Výši členského příspěvku pro daný kalendářní rok schvaluje Valná hromada ČKS. 

 1.8.  O přijetí za řádného člena ČKS rozhoduje Výkonný výbor ČKS. 

 1.9.  Řádní členové mají právo účastnit se všech turnajů v rámci ČKS, včetně republikových 
 turnajů kategorie Masters, MČR klubů a MČR dvojic, právo volit (zastupovat kuličkový klub) 
 na Valné hromadě a právo být voleni do orgánů ČKS (pouze členové starší 18 let). 
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 1.10.  Mistrovství ČR juniorů se mohou zúčastnit i neregistrováni hráči - tj. junioři do 12 let 
 vč. 

 2.  Členství kuličkového klubu 

 2.1.  Kuličkový klub může založit minimálně 6 fyzických osob, které jsou členy ČKS. 

 2.2.  Pro založení klubu je třeba vyplnit klubovou přihlášku do ČKS (písemně nebo 
 elektronicky). Přihláška musí obsahovat: název klubu, jméno předsedy klubu, adresu, 
 kontaktní email, telefonní číslo a dále osobní a kontaktní údaje 6 zakládajících členů. 
 Přihláška také musí obsahovat vlastnoruční podpis předsedy kuličkového klubu. 

 2.3.  Pokud jsou splněny všechny podmínky uvedené ve stanovách a tomto registračním 
 řádu, hlasuje Výkonný výbor o přijetí klubu za člena ČKS. Kuličkový klub se stává “aktivním” 
 na webu  www.kulicky.com  v momentě, kdy se některý  z jeho členů zúčastní prvního 
 žebříčkového turnaje uvedeného v termínové listině. 

 2.4.  Každý kuličkový klub, který splňuje klíč schválený Valnou hromadou, má právo vyslat 
 svého zástupce na Valnou hromadu ČKS. 

 2.5.  Členské příspěvky pro kuličkové kluby nejsou stanoveny. 

 2.6.  Hráč může vstoupit nebo přestoupit, během jedné sezony, maximálně do jednoho klubu 
 (jeden povolený vstup nebo přestup ročně). 

 3.  Prémiové členství 

 3.1.  Zvláštním druhem členství je tzv. “Prémiové členství”, kterým mohou zájemci podpořit 
 Český kuličkový svaz a kuličky v ČR - finančně nebo vykonáním práce. 

 3.2.  Prémiové členství mohou získat fyzické osoby. Toto členství není závislé na ostatních 
 druzích členství (prémiový člen nemusí být současně řádný člen a naopak) a také 
 nezvýhodňuje prémiového člena při turnajích. 

 3.3.  Prémiové členství lze získat za kredity. Kredity si můžete buď "vydělat"  vykonáním 
 nejrůznějších úkolů  (preferovaný způsob) nebo podpořit  Český kuličkový svaz zaplacením 
 “prémiového členského příspěvku”. Stav kreditů i možnost objednání prémiového členství 
 naleznete ve svém  hráčském účtu  . 

 Jak získat kredity za vykonání úkolů: 
 Přehled aktuálních úkolů naleznete buď ve svém hráčském účtu nebo na stránce s 
 přehledem projektů  (  www.kulicky.com/projekty-za-kredity.php  ).  V detailu každého projektu 
 naleznete potřebné informace včetně počtu kreditů, které získáte za jeho realizaci. 
 Jak získat kredity za  prémiový členský příspěvek  : 
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 ●  Poukažte  prémiový členský příspěvek  v libovolné výši na účet Českého kuličkového 
 svazu 2100145505/2010. Za každou 1 KČ získáte 1 kredit. 

 ○  Jako variabilní symbol uveďte své registrační číslo. Registrační číslo zjistíte 
 na stránce s vašimi statistikami, na kterou se dostanete po kliknutí na své 
 jméno v libovolné výsledkové listině nebo  národním  žebříčku  . Do zprávy je 
 nutné uvést že se jedná o “  prémiový členský příspěvek  ”. 

 ●  Kredity vám budou připsány do několika dnů. 
 Více o kreditech: 
 Kredity se připisují na váš hráčský účet. Tyto kredity mají neomezenou platnost, tzn. nikdy 
 neexpirují. Prémiové členství si tak můžete objednat či prodloužit kdykoliv, máte-li potřebný 
 počet kreditů. Můžete tak na něj "šetřit" třeba i déle než rok nebo naopak "vydělat" více 
 kreditů, než je na roční prémiové členství třeba a objednat prémiové členství za tyto kredity i 
 v dalších letech. 
 Prémiové členství můžete objednat či prodloužit ve svém hráčském účtu za: 

 ●  500 kreditů na 1 rok 
 ●  150 kreditů na 90 dnů 
 ●  50 kreditů na 30 dnů 

 3.4.  Prémioví členové získají zejména: - možnost vlastního (rozšířeného) nastavení stránek 
 ČKS (  www.kulicky.com  ), - ikonku prémiového člena na  stránce se statistikami hráče, - 
 stránku s přehledem získaných trofejí, - nižší startovné na vybraných turnajích, - speciální 
 akce pro prémiové členy, apod. 

 4.  Čestné členství 

 4.1.  Výkonný výbor má právo udělovat čestné členství. 

 4.2.  Přijetí fyzické osoby za čestného člena může navrhnout výkonnému výboru každý 
 řádný člen ČKS. 

 4.3.  Čestnými členy jsou jmenovány zejména osoby, které svým vystupováním a jednáním 
 napomáhají rozvoji ČKS a plnění jeho cílů nebo přebírají záštitu nad aktivitami svazu a také 
 významní hráči. 

 4.4.  Čestný člen nemá žádná speciální práva a povinnosti, není-li zároveň řádným členem 
 ČKS. 

 Tento registrační řád byl schválen Výkonným výborem ČKS dne 7.1.2017 a dnem schválení 
 nabývá své účinnosti. 
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