Kuchařka (návod) pro členy MFP
Zařazení:
Náš oddíl má zkratku MFP a jsme oddíl, který je součástí sdružení sportovních oddílů při MFF UK, jehož
oficiální název je nově od roku 2018 „VŠK MFF UK Praha, z.s.“. Klub má sídlo na KTV MFF UK
v Hostivaři.
V rámci Českého svazu orientačních sportů (ČSOS) používáme zjednodušený název Matfyz Praha a pod
tím to názvem vystupujeme na všech akcích ČSOS
Adresa klubu:
VŠK MFF UK Praha
Bruslařská 10
100 00 Praha 10 – Hostivař
http://vssk.mff.cuni.cz/ (zatím nezměněno)
číslo účtu: 287 654 369 / 0800 (pozor – tento účet není určen pro platby členů)
IČO: 638 370 30
Náš oddíl MFP má oficiální poštovní adresu:
Lenka Forstová
Malostranské nám. 25
118 00 Praha 1
www stránky: http://mfp.mff.cuni.cz/
Emailová adresa oddílu: mfp@mff.cuni.cz
Všem členům je možno napsat na adresu konference ob-l@ms.mff.cuni.cz, ale pouze z adresy
v konferenci registrované.

Clearing
Je účtovací systém pro vyúčtování plateb mezi členy oddílu a oddílem a také pro účtování mezi členy
navzájem.
Peníze na svůj clearingový učet posíláš na
číslo účtu :
2500407164/2010
(platí od 1.12.2013)
v.s.
[číslo z registračky]
Rodiny mají své finanční účty sdruženy, takže stačí částku vložit na libovolný účet ze skupiny => jeden
bankovní převod s registračkou libovolného závodníka z rodiny.

Od roku 2011 je clearing na stránkách http://mfp.mff.cuni.cz/clearing Každý člen oddílu má v něm
automaticky zřízen svůj finanční účet.
Na zadávání plateb a účtování oddílových akcí potřebujete mít vlastní přístupový účet, který vám na
požádání zřídí správce clearingu. Většina členů oddílu si však vystačí pouze s univerzálním účtem, který
slouží pouze pro prohlížení finančních účtů a toků peněz mezi nimi. Pod tímto přístupovým účtem
všechno vidíte, ale nemůžete nic změnit. Jméno a heslo vám prozradí libovolný poučený člen oddílu.
Starý clearing (do roku 2010) je již mimo provoz. Staré stránky byly na adrese
http://mfp.-clearing.wz.cz./

Předsednicto
Všechna důležitá rozhodnutí schvalují členové oddílu, ale návrhy bývají (nemusí být) předjednány
předsednictvem oddílu. Předsednictvo také řeší provozní záležitosti oddílu.
Všichni členové předsednictva dostávají dopisy napsané na adresu mfp@mff.cuni.cz
Předsednictvo je voleno každý rok na výroční besídce oddílu MFP – tradičně po SMIKu 17.11.
Složení předsednictva:
Jana Šimšová – šéf, správa a uskladnění oddílového majetku
Lenka Forstová – zástupce ve výboru VŠSK, přihlášky na závody, správce WWW
Petr Kučera – tréninky dospělých v tělocvičně, zástupce bezdětné komunity
Roman Siegl – oddílový trenér, vedoucí sekce LOB
Michaela Králová – kontrolní komise
Funkce mimo předsednictvo
Libor Forst – správce clearingu
Miroslav Štochel – vedoucí sekce MTBO

Členství
Členství není omezeno pouze na osoby se vztahem k MFF, rádi uvítáme i ostatní zájemce.
Členové MFP
-

jsou registrování u ČSOS a je jim přiřazeno registrační číslo MFPnnnn

-

zároveň jsou členové VŠK MFF UK Praha

-

je jim propláceno startovné na některých závodech v závislosti na množství peněz pro daný rok

pravidla platná pro další rok se určují na výroční besídce oddílu MFP – tradičně po SMIKu 17.11.
-

při proplácení jsou obecně uplatňovány tyto priority
o štafety
o mistrovství
o SMIK
o závody Pražského žebříčku
o nároďáky (= žebříčky A a B), podle výkonosti
o další rankingové a licenční závody

-

využívají společné přihlašování na závody (viz dále)

-

mohou využívat společnou dopravu

-

mohou se účastnit oddílového soustředění

-

mohou užívat věci pořízené ze společné pokladny

-

napomáhají podle svých možností chodu oddílu, především při pořádání závodů

-

v zimním období mohou využívat společné tréninky v tělocvičně, je-li zajištěna

Od roku 2013 je centrální registrace závodníků ČSOS převedena pod systém ORIS.
http://oris.orientacnisporty.cz/
Zde najdete informace o své registraci a můžete zde provádět i případné změny (změna čísla čipu,
změna příjmení, …). Najdete zde přehled přidělených licencí (týká se dětí).
Můžete se zde přihlásit na závody. Máte přehled o dosažených výsledcích svých i libovolného ze
svých soupeřů.

E-mailová konference
Pro psaní dopisů všem členů MFP používáme e-mailovou konferenci. Pomocí konference se šíří většina
oddílových informací a předpokládá se, že ji čtou všichni členové oddílu.
Členové konference mohou napsat dopis na adresu ob-l@ms.mff.cuni.cz a ten je pak rozeslán všem
ostatním členům konference. Do konference mohou přispívat pouze její členové (ochrana proti spamu),
takže je důležité, ze které adresy dopis posíláte. Avšak do konference si můžete zaregistrovat i více adres
a přitom poštu si nechat posílat jen na jednu z nich. Nebudete pak už mít problém s tím, ze které své
adresy do konference právě píšete. Do konference nelze posílat dopisy s přílohou. Pozor, někteří e-mail
klienti (MSOutlook, webová rozhraní) připojují naformátovaný text automaticky jako soubor v HTML –
nutno vypnout.
Do konference se přihlásíš:
1.

napíšeš dopis na adresu listserv@ms.mff.cuni.cz

2.

odešleš ho z adresy, na kterou ti potom bude chodit pošta z konference

3.

do těla dopisu napíšeš
sub ob-l

4.

přihlášku musí schválit administrátor konference (nechceme, aby se nám do konference hlásil
kdokoliv), tím se může tvoje členství trochu pozdržet

Odhlášení z konference:
1.

napíšeš dopis na adresu listserv@ms.mff.cuni.cz

2.

odešleš ho z adresy, na kterou ti chodila pošta z konference

3.

do těla dopisu napíšeš
unsub ob-l

Administrátorem konference je Lenka Forstová, forstova@ms.mff.cuni.cz, na ni se obracej se všemi
problémy ohledně konference.

WWW stránky
Informace trvalejšího charakteru najdeš na oddílových stránkách http://mfp.mff.cuni.cz . To nejdůležitější
je
-

seznam členů, pokud znáš heslo (neznáš-li, zeptej se), můžeš si zobrazit podrobné kontakty
(telefony i mobilní) na členy oddílu, upravit údaje o sobě

-

odkazy na další možnosti „orientování se“

-

historie oddílu (soustředění, závody, fotky, ...)

-

různé další důležité odkazy

Seznam kontaktů
Dříve byl na našich www stránkách je udržován seznam kontaktů na členy oddílu a další spřátelené osoby
našeho oddílu. Nyní již byl plně nahrazen seznamem evidovaným v Orisu a není nadále udržován.
Nicméně z archivních důvodů je stále přístupný. V základní podobě se zobrazuje pouze seznam e-mailů,
ale pokud znáte heslo, můžete si zobrazit „rozsireny vypis“ s osobními údaji. Tlačítko „zmena dat“ již,
prosím, nepoužívejte.
Tento seznam slouží pouze jako soupis kontaktů, nelze z něj dovozovat aktuální seznam členů oddílu.
Pokud byste pro nějaké účely potřebovali aktuální seznam členů, je třeba si nechat vygenerovat seznam
z oficiálního registračního systému ČSOS http://oris.orientacnisporty.cz

Závody
Na závody se závodníci přihlašují samostatně pomocí přihláškového systému ORIS
http://oris.orientacnisporty.cz
V systému je možné zadat různé filtry, například filtr na závody pouze Pražské oblasti. Závody, které
nejsou zařazeny do celostátních žebříčků, se vám zobrazí pouze po odškrtnutí možnosti „Zobrazit včetně
lokálních závodů“ v záhlaví kalendáře.

-

Pokud pořadatelé závodu zpracovávají přihlášky pomocí tohoto systému (uvedeno v rozpise a
zvýrazněno v systému), můžete se hlásit až do dne před posledním dnem přihlášek (24 hodin před
uzávěrkou). V den uzávěrky přihlášek bude na účet pořadatele hromadně za celý oddíl odeslána
platba (startovné, ubytování, …) a vám bude příslušná částka odečtena z clearingu.

-

Závodník neregistrovaný v ČSOS se v systému ORIS nemůže sám přihlásit na závod, ale může jej
přihlásit kterýkoliv jiný registrovaný závodník. Neregistrovaného závodníka nelze přihlásit
prostým naklikáním, ale je nutné použít odkaz „Jednotný formát“ a vyplnit přihlášku podle
naznačeného vzoru (pozor, je nutné dodržet přesné pozice začátků úseků přihlášky).
Neregistrovanému závodníku vymyslet fiktivní registrační číslo ve tvaru MFPrrpx, kde rr je
ročník narození, p je číslo pro rozlišení pohlaví (ženy 9, muži 4) a x je libovolná číslice; vyhnete
se tak spoustě problémů už například tím, že závodník bude přiřazen k našemu oddílu.

-

Pokud přihlásíte na závod neregistrovaného závodníka, napište o tom zprávu na adresu
mfp@mff.cuni.cz a přidejte informaci, jakým způsobem za něj bude uhrazeno startovné

-

Pokud pořadatel závodů provozuje vlastní sytém, tak se hlaste pomocí daného systému
samostatně. Ale kopii přihlášky pošlete na mfp@mff.cuni.cz Ne všechny systémy (OK BOR!!!)
umožňují nahlížet do přihlášky ostatním členům oddílu.

-

Některé pořadatelské přihlašovací systémy vyžadují vytvoření jednoho oddílového účtu, jehož
správce pak hlásí členy oddílu. Pokud s přihláškou nespěcháte, tak se raději o založení takového
účtu nejprve domluvte na adrese mfp@mff.cuni.cz

-

Pokud se potřebujete přihlásit okamžitě, vytvořte oddílový účet a zvolte vhodné přístupové heslo
(v oddíle máme jedno, které používáme ve většině případů, ptej se poučených) a sdělte veškeré
informace o novém oddílovém účtu na adresu mfp@mff.cuni.cz (včetně hesla).

-

Přihlášky na mezinárodní závody řešte s dostatečným předstihem. Například je dobré napsat do
konference ob-l dotaz, zda někdo další plánuje se závodu zúčastnit a případné přihlášky pak řešit
společně.
Severské státy používají přihláškový systém Eventor, ve kterém má náš oddíl již svůj uživatelský
účet http://eventor.orientering.se
Jižní evropské státy používají http://www.orienteeringonline.net/, kde MFP má také účet.

-

Pokud závod nepoužívá žádný přihláškový systém (některé závody PPŽ, PZL, F1…), hlásí se
jednotliví závodníci sami dle pokynů v rozpise závodu.

1. Přihláška člena oddílu na závod
-

nejprve je vhodné si přečíst rozpis závodu,
rozpis se najde na WWW stránkách závodu, na které vede odkaz z našich stránek, někdy vede
odkaz přímo na rozpis, někdy pouze na stránky pořadatele závodu a potřebné informace je třeba
na nich dohledat

-

do přihlášky vyplňuj pečlivě především své registrační číslo a kategorii, pozor, pokud věková
kategorie obsahuje více výkonnostních podkategorií, nebývá to v rozpise vždy přehledné

-

pokud nemáš jak dojet na závod, zadej dotaz do konference ob-l a nejspíš se najde volné místo
v nějakém autě ostatních závodníků z oddílu

-

nezapomeň si zjistit mobilní číslo ‘svého‘ řidiče, změny na poslední chvíli je nutné dát vědět řidiči
svého auta, aby zbytečně nečekal

-

pokud na závod nejede žádné volné oddílové auto, můžeš zkusit zadat požadavek na server „OB
spolujízda“ http://www.bestik.cz/jizda/index.php

-

u vícedenních závodů nezapomeň, že si musíš vyřešit ubytování,
pořadatel většinou nabízí několik možností, podrobnosti najdeš v rozpise k závodu, svůj
požadavek na ubytování zadej do systému Oris, pokud pořadatel zajišťuje ubytování, mívá na to
v systému zvláštní odkaz, pokud tomu tak není, zapiš žádost o ubytování do poznámky nebo napiš
na mfp@mff.cuni.cz
Pokud se na závod chystá oddílová výprava, tak se často dohaduje společné ubytování v oddílové
konferenci ob-l

-

o přihlášku na závod se stará většinou někdo ze skupiny skrývající se za adresou
mfp@mff.cuni.cz, takže své problémy s přihláškou směřuj na tuto adresu

-

pokud se přihlašuješ po oddílové uzávěrce přihlášek, musíš si sám zajistit platbu startovného,
pokud jsi přihlášku nestihl jen těsně, zkus se zeptat (mfp@mff.cuni.cz), zda už byla platba
odeslána
v každém případě je také nutné informovat o dohlášce člena oddílu zodpovědného za přihlášky
(resp. prezentaci) na daný závod (uvedeno v kalendáři), nejlépe na adresu mfp@mff.cuni.cz (těsně
před závodem přímo prezentujícímu)

-

pokud jsi objevil zajímavý závod, který možná unikl pozornosti ostatních, upozorni na něj
v konferenci ob-l

2. Odhláška ze závodu
-

pokud si svoji účast rozmyslíš ještě před odesláním společné oddílové přihlášky, tak jednoduše
zruš svoji přihlášku v přihláškovém systému

-

pokud to pořadatel výslovně neuvádí v rozpise, tak za jednou přihlášené závodníky se musí
zaplatit startovné

-

jakmile zjistíš, že nemůžeš jet na již přihlášený závod, okamžitě napiš do konference ob-l,
v oddíle se může najít někdo, kdo si rád zaběhne místo tebe, změna jména v rámci stejného oddílu
a kategorie bývá zpoplatněna jen minimálně

-

pokud se odhlásíš ještě před nalosováním startovky, tak někteří pořadatelé startovné neúčtují,
můžeš se proto zkusit odhlásit přímo pořadateli, ale nezapomeň o tom informovat člena oddílu,
který je pověřen prezentací (přihláškami), většinou je to někdo z adresy mfp@mff.cuni.cz

-

závodník, který se nezúčastnil závodu, uhradí náklady v plné výši a to i v případě, že by mu jinak
bylo startovné proplaceno, platí i v případě vážných objektivních problémů (nemoc, ...)

3. Pozdní přihláška
-

především by se měli všichni přihlašovat včas, měla by být odesílána jedna společná přihláška za
celý oddíl, posílání více přihlášek vytváří chaos nejen v našem oddíle, ale přidělává práci i
pořadatelům, pořadatele zatěžuje zpracování každého došlého souboru stejně, bez závislosti na
počtu jednotlivých závodníků v něm uvedených;
v případě, že je vyžadována platba za startovné předem, nese s sebou každá další přihláška i
finanční náklady, nemluvě o problémech s vyúčtováním

-

pokud se někdo chce dohlásit a již nelze použít přihláškový systém, je dobré (pokud to čas
umožní) minimalizovat počet pořadateli odeslaných souborů
o napiš do konference, zda se neopozdil ještě někdo další nebo naopak si někdo účast na
závodě nerozmyslel

o domluv se s přihlašujícím, zda tě přihlásí, nebo se máš o dohlášku postarat sám
-

pokud už minul termín přihlášek vyhlášený pořadatelem, bude tě dohláška stát zvýšené startovné,
nejčastěji to bývá dvojnásobek původní částky (pokud je propláceno startovné, tak vždy jen
základní startovné, příplatek za dohlášku si hradí každý sám)

-

dohláška až po rozlosování startovky může být problém a může se stát, že do některých kategorií
se vůbec nedohlašuje

-

dohláška až při prezentaci znamená
o být na prezentaci dostatečně předem
o vystát dlouhou frontu
o pravděpodobně získat velmi pozdní startovní čas
o často mít omezený výběr při volbě kategorie
o zvýšené startovné

-

výjimkou jsou dohlášky do tréninkových kategorií (P, T, N, HDR), které je možné uskutečnit bez
větších problémů (až na nepříjemnou frontu) až u prezentace

Nikdo by se neměl dohlašovat sám bez oznámení na adresu mfp@mff.cuni.cz. Pokud prezentující
zjistí, že se za oddíl někdo přihlásil sám, o jehož přihlášce nic neví, může odmítnout za něj zaplatit
startovné a případně jeho přihlášku i zrušit.

4. Přihlášení oddílu – odeslání hromadné přihlášky
Hlavně u letních vícedenních závodů může být přihlášením pověřen kdokoliv z účastníků závodu a
tudíž i některý z nezkušených přihlašovatelů a těm je především určen následující návod
-

pokud pořadatel zpracovává přihlášky přímo v systému Oris, jsi skoro bez práce, stačí jen zajistit
platbu

-

některé závody mají omezený počet závodníků a může nastat „přihlášková smršť“, kdy při
přihlášení do Orisu rozhoduje každá vteřina
o pečlivě si ověř, kdy budou přihlášky v Orisu otevřeny
o připrav si přihlášku v povinném formátu ČSOB do textového souboru
o nechej zkontrolovat oddílem nejlépe dopisem na ob-l
o vyzkoušej si import přihlášky z jednotného formátu ČSOB na jiném závodě, ze kterého
budeš moci přihlášky obratem zase smazat
o nezaspi, v roce 2014 byly přihlášky na PP otevřeny od 6:30 a 6:35 byla kvóta naplněna

-

pokud nepoužívá Oris, tak má většinou vlastní přihláškový systém, kde si každý zájemce sám
nakliká přihlášku a ty pouze kontroluješ a zajistíš platbu

-

nejhorší varianta – pokud je nutné odeslat společnou přihlášku mailem
o vzor textové přihlášky ve formátu ČSOS najdeš na www stránkách oddílu, stačí vymazat
přebytečné řádky, zkontrolovat, doplnit chybějící; vzor nemusí obsahovat aktuální údaje
především čísla čipů; je nutné dodržet předepsaný formát pozice textu
o potřebné údaje o závodnících našeho oddílu zjistíš v systému ORIS (jména, registrační
čísla, čísla SI, ...)

o přímo od spoluběžců si musíš zjistit
▪ do jakých kategorií chtějí přihlásit
▪ zda všechny etapy
▪ požadavky na startovní časy
▪ ubytování
▪ další služby, které nabízí pořadatel (stravování, parkovací karta, doprovodné
závody, …)
o pokud odesíláš přihlášku mailem, je nutné pohlídat, že pořadatel odpověděl emailem
potvrzujícím přijetí přihlášky
-

je vhodné hlídat i seznam přihlášených na WWW stránkách závodu, pokud něco takového
existuje, pořadatel většinou zpracovává velké množství přihlášek a nezřídka se stává, že udělá
chybu

-

v rozpise je napsáno, zda je platba vyžadována předem nebo je možno zaplatit až při prezentaci

-

pokud se platí až u prezentace, prezentující musí zaplatit za celý oddíl najednou, takže je potřeba
mít s sebou dostatečnou hotovost

-

je-li vyžadována platba předem, je nutné příslušnou částku převést na účet uvedený v rozpise,
v rozpise je uveden také variabilní symbol, který má platbu identifikovat
o kódové označení našeho oddílu je 0110
o směrovací číslo adresy oddílu je 11800

-

pokud byla provedena platba, je nutné platbu vyclearovat. Pokud nemáte vlastní přístupový účet
v clearingu, který vám umožňuje zadávat platby, můžete požádat správce clearingu o výučtování.
Svoji žádost doplňte o seznam přihlášených včetně částek zaplacených za jednotlivé závodníky. U
závodů přihlašovaných systémem Oris, lze vygenerovat soubor, který se pak naimportuje přímo
do clearingu. Vygenerování souboru z Orisu udělejte hned, dokud obsah odpovídá momentu, kdy

jste za přihlášku zaplatili. Po doplnění čísla závodu níže uvedený odkaz způsobí vygenerování
potřebného souboru.
http://www.oris.orientacnisporty.cz/Exporty?agenda=Platby&comp= <doplň ID závodu>
číslo závodu zjistíš v adresním řádku www klienta při prohlížení stránky s daným závodem
V příkladu na obrázku je ID závodu 2411
Takže odkaz na vygenerování souboru s vyúčtováním pak bude
http://www.oris.orientacnisporty.cz/Exporty?agenda=Platby&comp=2411
-

podrobnosti k účtování si přečtěte v návodu ke clearingu na jeho stránkách

5. Prezentace
-

přihlašující a prezentující si musí předat potřebné informace a doklady (o platbě)

-

prezentující musí přinejmenším vědět, zda bylo zaplaceno předem (většinou ano), jaká částka a za
koho

-

prezentující vyzvedává obálku s oddílovou startovkou, pokyny a půjčenými čipy
o k vyzvednutí obálky často bývá jiná fronta (rychlá) než ta na provádění změn a dohlášek
o nezapomeňte ještě u stolečku s prezentací zkontrolovat počet půjčených čipů podle
startovky v obálce

-

nebyla-li provedena platba předem,
o musí prezentující zaplatit
o zkontrolovat stvrzenku (někdy se vypisuje až v okamžiku platby, někdy bývá dopředu
připravena v obálce)
o poslat vyúčtování do clearingu

-

byla-li provedena platba předem
o pořadatel někdy nevydá doklad o zaplacení automaticky, ale je třeba si jej vyžádat
o nebo mít potvrzení sepsané předem a pořadatel jej pouze orazítkuje a podepíše, připravený
formulář najdete na www stránkách oddílu
o v případě nouze lze použít namísto formuláře pořadatelem vytištěnou startovku, pokud
jsou na ní uvedeny platby za startovné (bývá v obálce) a nechat si otisknout razítko přímo
na ni
o nejsou-li na startovce částky za startovné, sepište alespoň rukou potvrzení celkové částky
(+ termín a název závodu) na kus papíru, pořadatel otiskne razítko a podepíše

-

později se postarat o rozdání čipů závodníkům a případné zbylé (pro závodníky, kteří se
nedostavili) nezapomenout vrátit pořadateli, pořadatel nevrací startovné, ale půjčovné za čipy
většinou ano

-

pokud jsou hlášeny nějaké změny nebo dohlášky
o je nutné vystát frontu
o nahlásit změny
někdy k tomu bývá na prezentaci k vyplnění zvláštní formulář (pro tento případ si
nezapomeňte na prezentaci vzít vlastní propisku)
o zapsat si přidělený startovní čas a označit čísla čipů, půjčuje-li se jich víc
o zaplatit a postarat se o vyúčtování

Oddílový stan
Oddíl má k dispozici dva stany. Každý stan je čtyři metry dlouhý a tři metry široký, je bez podlážky a má
tvar tunelu. Stany lze spojit speciálním dílem do jednoho. Před deštěm se do něj schová hodně lidí, menší
množství v něm může i přespat.
Jeden stan má své úložiště u Šimšů v Šeberově a druhý u Sieglů v Kolovratech. Správcem oddílového
majetku je Jana Šimšová a s ní je třeba domlouvat jejich použití. Stavba není triviální a tak jej nebereme

na všechny závody. Při rozbalování i zabalování pečlivě přepočítejte kolíky, aby nedocházelo k jejich
úbytku. Pokud je stan postaven za větru, musí se velmi pečlivě přikolíkovat a vypnout i boční úchyty,
jinak dochází k lámání tyček. Pokud dojde ke zlomení tyčky, musí se poškozený segment vyměnit.
Náhradní díly se dají koupit u výrobce nebo máme pár v zásobě, skladem v Šeberově.
Tipy pro výměnu tyček (ze zkušeností Jany Šimšové)
1. Platí víc než kde jinde 2x měř, jednou řež.
Je potřeba promyslet: Z jaké strany se bude vyměňovat (jak je to daleko od krajů, jakou stranou se
to bude lépe protahovat, lépe se protahuje od zúžené strany k velké, na jednom okraji si však
člověk nepomůže - zúžené jsou oba okraje.) Do dobrých částí tyček je rovnou při vyndávání
gumičky dobré vsouvat provázek, aby se usnadnilo zpětné nandání tyček.
2. Tyčkou se protáhne provázek. Šikovné je spojit provázek s gumičkou izolepou a pak teprve sešít drží to hezky.
3. Skrz tyčku zúženou na obou koncích se provázek protahuje blbě. Pomůže tenká tyčka (nebo drát),
která tím proleze - použila jsem ulomenou železnou tyčku ze skládacího sušáku na prádlo. K tyčce
jsem izolepou přidělala tenký provázek a pak tyčka projela stanovou tyčkou i s provázkem.
4. Na rozvázání uzlíků pomůžou zavírací špendlíky. Zapíchnout do míst, kde to člověk potřebuje
chytit.
Kontakt na výrobce:
Pavel Ptáček
Bradlec 91
29306 Kosmonosy
tel./fax. +420 326 324025 (= psychiatrická poradna)
e-mail: tent@dragon.cz
http://www.tunnelzelt.netfirms.com

Důležité, ale proměnné údaje (aktualizace 2. 1. 2018)
Poplatky pro rok 2018
-

studenti, rodiče na mateřské a další nevydělávající 1200Kč

-

vydělávající 1800Kč

-

děti a žáci (do DH14 včetně) 200Kč

V případě přistoupení v průběhu roku je možné zaplatit pouze poměrnou část. Za každý měsíc 1/10
roční částky.
Ze zaplacené částky bude odečten nevratný příspěvek na činnost oddílu a zbytek bude vrácen na váš
clearingový účet. Můžete jej použít na úhradu startovného v daném roce nebo poplatků pro příští rok.
Nevratná část pro rok 2018 je
-

pro nevydělávající 200Kč

-

pro vydělávající 400Kč

Proplácení pro rok 2018
•

registrace – každému všechny registrace (OB, LOB, MTBO, Trail)

•

štafety – proplácet vše oddílové (např i LOB, MTBO, Trail) kromě pivních

•

MČR v mistrovských a veteránských kategoriích

•

ŽA/ŽB – pouze dětem DH14 – DH20, zařazeným do příslušného žebříčku

•

PŽ – pouze dětem do 12 let, které závodí bez doprovodu – (DH10L, DH10, DH12)

•

SMIK

•

Školení rozhodčím nebo trenérům

Vždy je propláceno pouze startovné v nejrychlejším termínu, jakékoliv navýšení částky hradí
závodník.
V případě neúčasti na závodě si závodník veškeré poplatky hradí sám a nebudou mu proplaceny ani
v případě nemoci nebo jiných objektivních problémů a to i v případě, že by jinak měl nárok na
proplacení.
Proplácení pro studenty MFF UK Praha
Studenti mohou zvolit jednu ze dvou variant proplácení (podmínkou proplacení je včas odevzdaný
paragon):
1. Proplácení jako ostatním členům oddílu + další závody v orientačním běhu mimo proplácené do maximální
hodnoty 1000 Kč (např. oblastní závody, náborové závody, národní žebříčky nebo závody LOB,

MTBO. trail-o)
2. Celkový strop na proplácení 3000 Kč (lze použít na libovolné závody OB, LOB, MTBO, Trail)

Clearing
Podrobné informace a návod najdete přímo na stránkách clearingu.
stránka: http://mfp.mff.cuni.cz/clearing
správce: Libor Forst, forst@mff.cuni.cz
Číslo účtu: 2500407164/2010 (platí od 1.12.2013)
V.S.

[číslo z registračky]

