JPV ZPRAVODAJ 1/2020
1) Výroční oddílová schůze se bude konat ve čtvrtek 27. února 2020 v prostorách
Restaurace u Hudečků od 17:00 hodin. Navržený program schůze:
a) zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2019 - D. Vystavěl
b) plán činnosti na rok 2020 s výhledem na roky 2021/2022 - J. Otrusina
c) ocenění nejlepších sportovců oddílu za rok 2019 - E. Honkyšová, J. Otrusina
d) občerstvení, raut - všichni

2) Oddílové příspěvky
Abyste mohli být zaregistrování, je nutné příspěvky zaplatit do 27. února!!!
(nejpozději však na oddílové schůzi). Kdo nezaplatí nebude registrován.
Na základě rozhodnutí Rady oddílu budou pro letošní rok oddílové příspěvky vybírány
v následující výši:
registrovaní - žactvo (do 14 let) a kategorie HDR - 500 Kč/rok
registrovaní - dorost, studenti - 1000 Kč/rok
registrovaní - dospělí (pravidelně běhající) - 2000 Kč/rok
registrovaní - dospělí (občasně = do 6 závodů ročně) běhající - 1000 Kč/rok
registrovaní - samoplátci vkladů na všech závodech (např. cizinci) - 200 Kč/rok
členové oddílu nepožadující závodní registraci - 100 Kč/rok
Příspěvky zaplaťte na oddílový účet: 249075059/0300 ČSOB a.s., divize Poštovní
spořitelna, nebo v hotovosti Evě Honkyšové v kanceláři SK (v pracovní dny 8-15
hodin, případně po domluvě)

3) Pořádání závodů
V roce 2020 budeme pořádat celkem 5 závodů (viz dále ve zpravodaji). Na všech námi
pořádaných závodech budou vypsány 2 kategorie - pořadatel nebo závodník. Žáci a
dorostenci můžou běžet vše, dospělí a veteráni mají povinnost podílet se pořádání
minimálně 3 závodů. Přihlášky pomocí interního přihlašovacího systému:
https://forms.gle/uWNP97nvcaFjTceeA

4) Oddílové soustředění
Zimní soustředění Suchý, penzion Athéna 31. - 2.2. 2020 – společně s UOL
Letní soustředění Milovy, penzion Poslední míle 22. - 26. 7 2020

5) Hledají se dobrovolníci.
Kde nás to hlavně tlačí?
a) pořádání náborových závodů (WOD, BVČ, ….) Možná vhodní kandidáti: ???
b) získání trenérských licencí - maximálně vhodná je účast na školení trenérů 3.
třídy, které se bude konat ve Šternberku v termínu 14. - 15. března. Možní vhodní
kandidáti: Jitka F., Simona, Andrea, Dušan H., Jirka P., …..

V Prostějově 15. 1. 2020

Dušan a Otri

