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Pokyny k registrácii členov SKrZ na sezónu 2013/2014 
 

 

 

 

 

 

  Predsedovia klubov / oddielov  SKrZ sú povinní do 31.8., najneskôr do Rady 

predsedov / 7.9.2013/ zaslať doporučene alebo odovzdať osobne nasledovné materiály 

k registrácii : 

 

1. Vyplniť – Registračný list kolektívneho člena SKrZ / vzor č. 3/ . Jeho súčasťou sú  

     Zoznamy pretekárov, zoznamy trénerov, rozhodcov, ostatných členov /vzory 3a,3b,3c/. 

     Pre úplnosť registrácie prosím vyplniť všetky údaje / aj aktuálnu adresu/ a u pretekárov  

     kategóriu, v ktorej bude v sezóne súťažiť. Inak budeme považovať registráciu za neúplnú! 

 

2. Novým členom treba vyplniť  / vzor č.2/ a priložiť fotografiu potrebných rozmerov. 

 

3. Komplexne vyplniť  Zloženie riadiaceho orgánu klubu / vzor č. 4/ 

 

4. Spolu s vyplnenými zoznamami treba doložiť aj registračné preukazy členov. Preukazy 

    starých členov, ktorí sa nebudú registrovať, treba odovzdať, nakoľko sú majetkom SKrZ. 

 

5. Priložiť potvrdenie u úhrade členského  poplatku / na jedného člena 5 €/. 

 

6. Úhradu členského je potrebné urobiť prevodom na účet: 1788279653/0200, variabilný    

     symbol uviesť 1111. V správe pre prijímateľa uviesť názov klubu.  

 

7. Na základe odovzdaných podkladov k registrácii sa bude ďalej postupovať   zmysle   

    registračného poriadku. 

 

8. Všetci aktívni členovia SKrZ musia byť do 30.9.2011 zaregistrovaní. Po tomto termíne sa   

    každý prípad bude brať ako dodatočná registrácia s poplatkom 10 €.  /Netýka sa to nových  

    registrovaných členov, ktorí môžu podať prihlášku počas celej sezóny./ 

 

 

9. Všetky materiály súvisiace s registráciou , resp. s prestupmi a hosťovaním  treba zasielať   

    doporučene na  adresu  – Mgr. Helena Zamborská, Prostějovská 109,  

    080 01 Prešov.  

 

10. Všetky zoznamy prosím zaslať aj elektronicky do stanoveného termínu na adresu –  

      zamborska.lenka@gmail.com. 

 

Mgr. Helena Zamborská, zodpovedná za registráciu 

 

 



Prestupy - pokyny 
 

 

 

Nakolko sa blizia dolezite terminy z hladiska riadnych prestupov a obnovy registracii, 

pripravili sme pre vas zjednoduseny prehlad terminov a ukonov, ktore musia byt vykonane, 

aby registracie a prestupy prebehli hladko. 

V prilohe najdete zjednoduseny navod. Vsetky tieto dokumenty su "zavesene" aj na oficialnej 

web stranke SKrZ v casti Dokumenty/Stanovy a smernice, resp Dokumenty/Formulare. 

Dorazne upozornujeme, ze TK bude striktne vyzadovat naplnenie vsetkych ukonov tak ako to 

uklada Registracny a Prestupovy poriadok, preto im venujte Vasu pozornost. Na aktivitach 

poriadanych SKrZ sa mozu zucastnovat len clenovia s platnou aktivnou registraciou. 

V pripade nejasnosti su Vam k dispozicii: 

 

Katarina Kelschova, tel 0903 802 920 kelschkat@gmail.com 

Helena Zamborska, tel. zamborska.lenka@gmail.com 


