Směrnice BCCCZ 2/2012

Organizování a financování akcí BCCCZ
Článek 1 – Druhy akcí
1. Sportovní akce a pasení – garantem je jednatel BCCCZ.
2. Výstavy – garantem je předseda BCCCZ.
3. Bonitace – garantem je poradce chovu BCCCZ.
Článek 2 – Řízení a organizační zabezpečení
1. Pořádané akce klubu BCCCZ řídí jednotliví garanti klubu ve spolupráci s hlavními
organizátory akcí. V příslušném roce BCCCZ uzavírá, v souladu se schváleným
rozpočtem na příslušný rok, s organizátory dohody o spoluorganizování akcí a úhradě
nákladů vzniklých s jejich zabezpečováním. S přihlédnutím k objemu finančních
prostředků zpracují organizátoři rozpočet akce, který navrhují zabezpečit a předloží jej
svému garantovi
2. Na základě smluvního vztahu organizátoři:
 sdělí klubu, zda bude akce pořádaná klubem nebo pod jeho záštitou,
 předkládají propozice jednotlivých akcí včetně rozpočtu,
 zabezpečují průběh akce (ubytování, stravování, místo konání, rozhodčí, pojištění,
apod.),
 překládají klubu výsledky akcí včetně vyúčtování a to nejpozději do 30 dnů od
ukončení akce.
2. Výbor BCCCZ schvaluje propozice na základě předložení této akce daným garantem –
dle druhu akce (viz čl. 1), nejpozději však 3 měsíce před plánovanou akcí.
3. Sestavením kalendáře všech akcí BCCCZ na daný rok, a následně uveřejněním na web
BCCCZ, je pověřen jednatel klubu BCCCZ.
4. Hlavní organizátoři jsou povinni držet se všech platných předpisů a zákonů, zejména
Řádu ochrany zvířat při veřejném vystoupení a Řádu ochrany zvířat při chovu psů.
Článek 3 – Hospodaření
1. Hospodaření s finančními prostředky při akcích se řídí organizátoři dohodami s BCCCZ
na příslušný rok a touto Směrnicí.
2. Na základě uzavřených dohod předkládají organizátoři vyúčtování nákladů souvisejících
s pořádanou akcí hospodáři BCCCZ nejpozději do 30 dnů od ukončení akce.
Organizátoři jsou přitom povinni dodržet rozpočet. V případě, že bude překročen o více
než 10%, toto navýšení není BCCCZ povinen proplatit. Schválené vyúčtování akce
BCCCZ uhradí do 14 dnů.
3. U akcí organizovaných BCCCZ nebo pod záštitou BCCCZ lze hradit:
 stravování,
 ubytování,
 technické zabezpečení (pronájem areálu, zařízení, materiál),
 služby (obsluha areálu, rozhodčí, figuranti, veterinář, tlumočení, apod.),
 telefonní poplatky,
 pojištění,
 ceny,
 propagační materiál, suvenýry, náklady na doprovodný program,
 dopravu,
 odvody za účastníky.

Článek 4 – Odměňování osob za pomoc při organizaci akcí
1. Tabulka odměn
Funkce
Hlavní organizátor
Pomocník
Tlumočník


Mistrovství
republiky
1000,200 - 800,1000,-

Výstavy

Bonitace

Pasení

1000,200 - 500,1000,-

1000,200 - 500,-

1000,200 - 500,1000,-

Odměny jsou stanoveny za jeden odpracovaný den.

2. Najímání pomocníků
Všechny osoby, které jsou finančně odměňovány za pomoc při organizování akcí, musí předložit
fakturu, nebo podepsat Dohodu o provedení práce. Bez této dohody nemůže být odměna
vyplacena. Dohoda je volně ke stažení na webu BCCCZ.

Dne 28.1.2014 schválili členové výboru:
L. Svobodová, S. Balogová, I. Morávková, M. Švarcová a J. Janků

