Tenisový oddíl SK Mělník
Polabí č. 3405, 27601 Mělník

Organizační řád TO SK Mělník
1. Základní ustanovení
• Organizační řád vychází ze Stanov Tenisového oddílu SK Mělník (dále jen TO SK), upřesňuje
postavení a pravomoci jednotlivých subjektů v rámci TO SK a stanovuje další pravidla pro
zabezpečením provozu tenisového areálu na Polabí.
2. Organizační struktura TO SK
• Tenisový oddíl SK Mělník je dobrovolná nezisková organizace, která byla založena v roce
1991 v souladu se zákonem č. 80/1990 Sb. O sdružování občanů. Jejím cílem je organizovat
tělovýchovnou a sportovní činnost svých členů i dalších zájemců z řad veřejnosti. Pro tuto
činnost zabezpečuje odpovídající technické a ekonomické podmínky.
• Valná hromada TO SK je nejvyšším orgánem TO SK. Má rozhodující řídící pravomoci v
oblasti sportovní, organizační i hospodářské. Je složena z kmenových členů.
• Výkonný výbor je volen valnou hromadou TO SK a řídí z pověření valné hromady činnost
klubu v období mezi jejími zasedáními.
• Revizní komise TO SK je kontrolním orgánem TO SK. Její členové mají právo účastnit se
jednání výkonného výboru s hlasem poradním, kontrolují činnost TO SK ve všech oblastech
(zejména v ekonomické a sportovní).
• V čele TO SK stojí president klubu. Je současně předsedou výkonného výboru TO SK.
• Členem TO SK je ten, kdo splní příslušné podmínky pro přijetí a je zapsán do listiny členů TO
SK.
3. Typy členství v TO SK
• Kmenový člen
Má právo a povinnost účastnit se zasedání valné hromady TO SK s hlasem rozhodujícím.
Podmínky členství jsou dány stanovami TO SK. Členství samo o sobě neopravňuje k
využívání tenisového areálu a sportovních zařízení TO SK.
• Čestný člen
Čestné členství je udělováno rozhodnutím valné hromady TO SK a opravňuje držitele k účasti
na jednáních valné hromady s hlasem poradním.
• Sezónní člen
Členství tohoto typu opravňuje k sezónnímu využívání tenisového areálu TO SK v souladu s
ustanoveními Provozního řádu.
Podmínky pro přijetí sezónního člena:
- schválení výborem TO SK (limitujícím faktorem je celková kapacita areálu)
- zaplacení jednorázového vstupního poplatku (tento poplatek se nevyžaduje při obnově
členství z minulého kalendářního roku)
- úhrada sezónního příspěvku (ve stanoveném termínu)
- odpracování určeného počtu brigádnických hodin v areálu TO podle pokynů správce nebo
úhrada poplatku za každou neodpracovanou hodinu (ve stanoveném termínu)
Udržovací členské poplatky.
Úhrada udržovacího členského poplatku umožní sezónnímu členovi automatické obnovení
členství i po sezóně, ve které se z osobních důvodů nehrál (dlouhodobá nepřítomnost,
nemoc,…). Výši poplatku určuje výkonný výbor (zpravidla polovina sezónního členského
příspěvku).

4. Správa a provoz TO SK
• Běžný provoz a údržbu tenisového areálu zabezpečuje správce TO SK. Výkonný výbor
upravuje pracovní náplň a kontroluje jeho činnost. Formu a základní úroveň odměňování
určuje valná hromada TO SK.
• Pro zajištění hospodářských a provozních činností může výbor TO SK využít služeb dalších
právnických i fyzických osob.
5. Využívání areálu TO SK
• Základní pravidla
Každý návštěvník TO SK je povinen dodržovat Provozní řád TO SK a Soutěžní řád Českého
tenisového svazu (zejména čl. 23, Pravidla chování).
• Oprávněné osoby
- Sezónní členové s řádně splněnými závazky vůči oddílu (příspěvky, brigády,...)
- Ostatní veřejnost (nečlenové) po zaplacení jednorázového poplatku za hrací jednotku
nebo dlouhodobý pronájem
• Hrací doba
Letní sezóna začíná 15.4. a končí 15.10. kalendářního roku
Otevírací doba areálu pro veřejnost
- pracovní dny
10.00 - 20.00
- víkendy, svátky
09.00 - 20.00

Mělník, 1. dubna 2008
Ing. Petr Sádlo, v.r.
President TO SK Mělník
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