SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE (SCM)
(prováděcí pokyn pro rok 2019)

Ad 3. Vnitřní směrnice SCM

KRITÉRIA PRO ZAŘAZENÍ do SCM plavání
Výkonnostní kritéria (50m bazén) pro zařazení do SCM plavání jsou vyvěšena
na webu ČSPS www.czechswimming.cz a jsou na každou plaveckou sezonu
aktualizována.
Kritéria pro zařazení do SCM dálkového plavání a SCM synchronizovaného
plavání jsou každoročně předkládány příslušnými sekcemi a schvalovány VV.

HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY SCM plavání v roce 2019
Příjmy pro čerpání:
finance od ČSPS na 1 plavce: 16.000Kč / pololetí (pouze účastníci VT)
finance od ČSPS na 1 trenéra: 16.000Kč / pololetí (účastníci VT)
Příjmy mimo čerpání:
Spoluúčast plavců na akci :
do 1000Kč nákladů/den = 200Kč/den
Při částce na 1000,-Kč/den = 200Kč/den + navýšené náklady
Vybírá se dle počtu dnů VT; den = 1 plná penze.
V případě nemoci nebo vážných důvodů účastníka krácení spoluúčasti
dle absolvovaných dnů.
Výdaje čerpání:
položky VT:

pronájmy sportoviště, ubytování, strava + pitný režim,
služby, odměna maséra či fyzioterapeuta

oblastní seminář SCM:

pronájem místnosti, občerstvení, služby
odměny pro lektory a demonstrátory

materiální vybavení:

750Kč/ závodníků osoba/rok

odměny VT ved. trenér: 1 200Kč/den akce + cestovní náhrady (3.50Kč/km)
odměny VT ostat. trenéři: 1000 Kč/den akce + cestovní náhrady (3,50Kč/km)
(odměny viz. Vnitřní směrnice ČSPS)
den = více než 12 hodin vč. cesty
(půlden = ½ odměny = méně než 12 hodin vč. cesty)
Výdaje mimo čerpání SCM (nepočítá se do vyúčtování):

paušál vedoucího trenéra SCM:
- 15 000Kč/rok (účtováno dle dohody s ČSPS)
- U velkých SCM (nad 40 členů) možno + 5000Kč/rok
POKYNY PRO KOORDINÁTORY K VYÚČTOVÁNÍ
1. Týden před zahájením VT informuje koordinátor ekonomku S. Gronesovou o
jeho konání.
2. Koordinátor dohlédne, aby dodavatel uvedl na platební doklady, o jaké SCM se
jedná (ČSPS – SCM2-Praha).
3. Dodavatel bude zasílat faktury přímo koordinátorovi. Odběratele zůstává Český
svaz plaveckých sportů.
4. Koordinátor zašle vyúčtování včetně veškerých dokladů najednou elektronicky
na e-mail simona.gronesova@czechswimming.cz a vybranou spoluúčast zašle
na účet ČSPS: MONETA Money Bank 154935052 / 0600.

Petr Adamec – předseda VSP
Mgr. Petr Ryška – předseda ČSPS

