Směrnice č. XX
pro pořádání tréninků Českého coursingového clubu (dále jen CCC)

Trénink coursingu může pořádat každý člen CCC za splnění těchto podmínek:

1) Nejdéle 1( jeden) měsíc před plánovaným termínem zašle pověřenému členu
výboru CCC vyplněnou žádost pro schválení plánovaného tréninku (žádost
příloha č. 1)
2) Žadatel (člen klubu) (dále jen pořadatel), zodpovídá za průběh tréninku, za
jeho technické i personální obsazení.

3) Pořadatel tréninku musí dodržovat Národní dostihový a coursingový řád
ČMKU a řád Českého psa zejména v oblasti Licenčních běhů a
zapisovaných tréninkových běhů
4) Pořadatel nejdéle do 14 dnů zašle finanční poplatek za uskutečnění tréninku
na transparentní účet CCC

5) V případě řízeného tréninku zašle pořadatel v souladu s NDaCŘ ČMKU a
řádem Českého psa protokol o konání licenčních zkoušek registrátorovi
licencí ČMKU a Českého psa do 7 dnů od konání tréninku a jejich kopii
určenému členu CCC.
6) Výbor CCC pověří člena výboru administrací tréninků, který má pravomoc
rozhodnout o konání či nekonání , dle obdržené žádosti. V případě
nejasností žádat o doplnění informací. Do 7 pracovních dnů musí
odpovědět žadateli kladnou či zápornou odpověď písemnou či elektronickou
poštou, včetně zdůvodnění. (viz příloha č.1)
7) Pověřený člen výboru je povinen po povolení tréninku do 3 dnů zajistit
umístění informace ( viz příloha č.1) na webové stránky CCC
8) Členská schůze CCC určí na každý kalendářní rok výši poplatku za každého
přihlášeného psa pro následující kalendářní rok.

Příloha č. 1 ke směrnici č. XX

Žádost o pořádání tréninku CCC
Žadatel:
Datum
Trénink *


řízený

se zápisem

speciální

jiný

* nevhodné přeškrtněte

Místo (lokalita)
Popis místa ( druh povrchu, terén, zázemí, parkování, WC, …….. co nejpodrobněji)

Technika:

Personální obsazení: (minimum čtyři) )

Veterinární zabezpečení:

Žadatel svým podpisem stvrzuje, že je pořadatelem a je si vědom, že za průběh
tréninku a splnění jeho další náležitosti bere plnou zodpovědnost vůči CCC

Datum podání žádosti

Text pro webové stránky CCC:

podpis žadatele

Vyjádření CCC na žádost pro pořádání tréninku:

Žádost přijata dne:
Požádáno o doplnění v oblasti dne:
Vyjádření žadateli zasláno dne v tomto znění:

Žádost evidována pod pořadovým číslem:

Dne :

podpis pověřeného člena CCC

