SMERNICA
Slovenského lukostreleckého zväzu
pre prijatie nových lukostreleckých klubov za člena
1) Podmienky prijatia:
Za člena SLZ môže byť prijatý klub pokiaľ splní nasledujúce podmienky:
a) podá riadne vyplnenú prihlášku s prílohami,
b) je právnická osoba, ktorej predmetom činnosti alebo cieľom činnosti je športová činnosť,
c) jeho poslanie alebo činnosť súvisí so športom lukostreľba,
d) jeho riadnymi členmi sú najmenej 3 fyzické osoby registrované v SLZ alebo žiadajúce
o registráciu v SLZ.

2) Rozhodovanie o prijatí:
a) o prijatí rozhoduje Predsedníctvo SLZ, návrh na prijatie predkladá generálny sekretár SLZ,
ktorý zodpovedá za to, že prihláška vrátane príloh spĺňa všetky náležitosti stanovené
touto Smernicou. Následne na najbližšom Valnom zhromaždení Predseda SLZ predloží
účastníkom všetky žiadosti o prijatie a požiada Valné zhromaždenie o potvrdenie prijatia.
b) Predsedníctvo SLZ po prerokovaní prihlášky bezodkladne informuje o výsledku
rozhodnutia písomne žiadateľa.
c) Pokiaľ je rozhodnutie Predsedníctva SLZ negatívne, je toto rozhodnutie konečné
a členom sa klub, oddiel alebo fyzická osoba môže stať len opätovným podaním prihlášky
po odstránení dôvodov, ktoré viedli k zamietnutiu žiadosti.
3) Náležitosti prihlášky:
Prihláška musí obsahovať údaje uvedené v prílohe č. 1 „Smernice“. Prílohou tejto „Prihlášky“
pre člena, ktorým je klub:
- stanovy klubu s vyznačením registrácie na MV SR alebo výpis z obchodného registra
- zápis z rokovania orgánu klubu, na základe ktorého bolo rozhodnuté stať sa členom SLZ,
- menný zoznam členov s údajmi potrebnými na registráciu,
- doklad o pridelení IČO

Schválilo Predsedníctvo SLZ dňa 06.07.2016 s účinnosťou od 7.júla 2016

Príloha č.1
PRIHLÁŠKA
Klubu za riadneho člena SLZ
Názov klubu
Sídlo klubu

IČO/DIČO
Dátum vzniku klubu
Bankové spojenie na klub
Štatutár klubu, s údajmi pre spojenie
(adresa, telefón, e-mail)

Kontaktná osoba s údajmi pre spojenie
(adresa, telefón, e-mail)

Ako je zabezpečené oboznámenie športovcov
s pravidlami FITA, EMAU a smernicami SLZ

Prílohy:
1. Stanovy, výpis z OR

__list (-y, -ov)

2. Zápis z rokovania

__list (-y, -ov)

3. Menný zoznam členov s údajmi pre registráciu

__list (-y, -ov)

4. Potvrdenie o pridelení IČO

__list (-y, -ov)

V ........................... ...........................
(miesto a dátum)

...................................................
(podpis a pečiatka)

