Výnos prezidenta ADK č. 1/2017 o sociálním
fondu
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Asociace
Výnos

Prezident Asociace debatních klubů, z.s. (dále jen “spolek”), vydává podle čl. 2.5.2 stanov
spolku a se souhlasem představenstva spolku tento vnitřní předpis spolku:
Článek 1 - Sociální fond
1.1 Zřizuje se sociální fond ADK.
1.2. Jeho účelem je podpora talentované mládeže ze sociálně znevýhodněných rodin v účasti
na turnajích Debatní ligy a Debatního poháru.
Článek 2 - Celková výše prostředků v sociálním fondu
2.1 Spolek vyčlení do sociálního fondu částku 5 000 Kč pro zbytek soutěžního ročníku
2016/2017.
2.2 Pro soutěžní ročník 2017/2018 bude spolkem do sociálního fondu vyčleněna částka 10
000 Kč.
2.3 Prezident spolku si vyhrazuje právo, po souhlasu představenstva, výši částek uvedených v
odst. 1 a 2 tohoto článku upravit v závislosti na poptávce po příspěvcích ze sociálního fondu
ze strany účastníků.
2.4 Prezident spolku si též vyhrazuje právo, po souhlasu představenstva, zbývající část
prostředků vyčleněných do sociálního fondu pro daný soutěžní ročník převést do
následujícího ročníku, nebude-li plná výše v předcházejícím období vyčerpána.
Článek 3 - Výše jednotlivého příspěvku
3.1 Jednotlivý příspěvek ze sociálního fondu má standardizovanou výši 400 Kč.
3.2 Příspěvek se odečítá od součtu startovného a poplatku za ubytování.
Článek 4 - Žadatelé o příspěvek
4.1 O příspěvek může žádat osoba, která:
1. je členem spolku;
2. účastní se soutěže organizované spolkem, a to v roli soutěžícího;
3. nemá vůči spolku neuhrazené dluhy.
Článek 5 - Náležitosti žádosti
5.1 Žádost podává žadatel prostřednictvím webového formuláře na adrese .
5.2 Žadatel v žádosti doloží:
1. podrobné zdůvodnění žádosti s důrazem na její opodstatněnost a nezbytnost;
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2. skutečnost, že již dříve neúspěšně žádal o příspěvek od jiných institucí;
3. kontaktní údaje na svého rodiče či zákonného zástupce;
4. kontaktní údaje na svého trenéra.
5.3 Spolek si vyhrazuje ověřit si informace, uvedené v žádosti, u zákonného zástupce debatéra
či u trenéra příslušného debatního klubu.
5.4 Žádost podle odst. 5.2 musí být doručena předepsanou formou představenstvu spolku
nejpozději týden před oficiální uzávěrkou lhůty pro přihlašování na soutěžní akci, na níž si
účastník žádá o příspěvek.
Článek 6 - Opakovaná žádost
6.1 Účastník může o příspěvek ze sociálního fondu žádat opakovaně. V takovém případě
ovšem musí podat novou žádost v každém případě, kdy o příspěvek žádá.
6.2 Opakovaná žádost musí splňovat veškeré náležitosti žádosti uvedené v článku 5.
6.3 Podmínkou pro opětovné udělení příspěvku navíc je dobrovolná činnost žadatele ve
prospěch spolku (např. pomoc při organizaci turnajů, fotografování na akcích spolku,
příspěvek do spolkového časopisu apod.).
Článek 7 - Vyhodnocení žádosti
7.1 Představenstvo žádost vyhodnotí bez zbytečného odkladu po jejím doručení. Žadatel bude
o jejím vyhodnocení informován nejpozději den před oficiální uzávěrkou lhůty pro
přihlašování na soutěžní akci, na níž si účastník o příspěvek žádá.
7.2 Představenstvo žádost zamítne, jestliže není splněna kterákoli z náležitostí uvedených v
článku 5 (případně 6, jedná-li se o žádost opakovanou).
7.3 Představenstvo příspěvek udělí, jestliže jsou splněny veškeré náležitosti žádosti dle čl. 5
(případně 6, jedná-li se o žádost opakovanou) a jestliže vyhodnotí, že je opodstatněné žadateli
příspěvek udělit, s ohledem na:
1. sociální podmínky žadatele a jeho rodiny;
2. aktivitu žadatele v programu spolku;
3. výsledky žadatele v soutěžích organizovaných spolkem (případně v mezinárodních
soutěžích, jichž se ve jménu spolku účastní), jeho přístup a chování.
Článek 8 - Nabytí účinnosti
8.1 Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti vyhlášením na webových stránkách spolku. Datum
vyhlášení se na něm vyznačí.
Jan Novotný
prezident spolku
29. března 2017
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