OBECNÉ ZÁSADY ČLENSTVÍ
Dle článku III. Stanov KPS Ostrava se členem Plaveckého klubu může stát každá fyzická osoba nebo
právnická osoba, která souhlasí s posláním Plaveckého klubu.
Klub sdružuje všechny členy, kteří plní povinnosti dle článku III. Stanov KPS Ostrava, jsou povinně
registrováni v ČSPS a vedeni také v členské evidenci ČUS.
Členové Klubu jsou rozděleni do 5 kategorií:
a) závodní plavci,
b) kurzisté,
c) trenéři a funkcionáři,
d) rozhodčí,
e) ostatní.
Funkcionáři a trenéři KPS Ostrava a jejich nezaopatřené děti do 26 let věku jsou osvobozeni od placení
členských příspěvků. Dále jsou osvobozeni aktivní rozhodčí, sponzoři a nezaopatřené děti do věku 26
let sponzorů klubu. Jsou osvobozeni od placení ročních registračních poplatků ČSPS. Jsou-li členy klubu
sourozenci, platí zákonní zástupci členské příspěvky za jedno dítě v plné výši, na další děti mohou
uplatnit snížení členských příspěvků na polovinu.
Funkcionářem se rozumí člen Trenérské rady nebo člen Kontrolní komise.
Vznik členství upravují stanovy KPS Ostrava v článku III.
a. Přihlášku odevzdává plnoletý zájemce, u nezletilých podávají přihlášku zákonní zástupci,
vždy v tištěné formě osobně některému z členů Trenérské rady.
b. Podmínkou podání Přihlášky je lékařem potvrzený „Posudek o zdravotní způsobilosti ke
sportovní činnosti“.
c. U osob mladších 18 let musí být na Přihlášce za člena plaveckého klubu též podpis
zákonného zástupce a o jeho přijetí rozhoduje Trenérská rada KPS Ostrava. Po přijetí jsou
členové zařazeni do jednotlivých družstev na základě rozhodnutí Trenérské rady.
d. O přijetí za člena klubu, na základě podání „Přihlášky za člena Klubu plaveckých sportů
Ostrava“ rozhoduje Trenérská rada.
e.
Povinností člena je dodržovat platné Stanovy KPS Ostrava a včas platit členské příspěvky a příspěvky
na závody, jejichž výši a termín zaplacení určuje Trenérská rada. V případě neplacení členských
příspěvků do řádného termínu je, počínaje následujícím dnem, členství pozastaveno a člen ztrácí
veškeré výhody vyplývající z jeho členství dle Stanov KPS Ostrava. O Tyto členské výhody jsou mu
navráceny, jestliže vyrovná své závazky vůči klubu do půl roku od pozastavení členství. V případě
neuhrazení členských příspěvků ani půl roku po termínu splatnosti, je členství v klubu zrušeno. U
nových členů vzniká členství až po zaplacení členských příspěvků, u závodních plavců a kurzistů
odevzdáním platného posudku o zdravotní způsobilosti.
V případě hrubého porušení Stanov KPS Ostrava a poškození dobrého jména KPS Ostrava je člen, dle
článku III. Stanov KPS Ostrava, Trenérskou radou vyloučen.

Další pravidla aktivních členů se řídí vnitřními směrnicemi KPS Ostrava (výkonnostní skupiny, závody,
soustředění, atd.) které jsou schváleny Trenérskou radou KPS Ostrava.

