Registrační řád
České yoyo asociace o.s.
Čl. 1
Všeobecná ustanovení
1.1
1.2
1.3
1.4

Registrační řád podrobněji rozvádí a upravuje některá ustanovení stanov asociace.
Podle tohoto řádu jsou registrováni všichni členové České yoyo asociace o.s. (dále jen „CYA“).
Přihlášku k registraci člena dle tohoto registračního řádu lze podat kdykoli.
Každému členovi bude vystaven registrační průkaz s doživotní platností s možností bezplatné výměny
jednou za 10 let.
1.5 Členství v CYA je doživotní.

Čl. 2
Provádění registrace
2.1 Provádění registrace podle tohoto registračního řádu zabezpečuje CYA prostřednictvím
svého sekretariátu, případně osoby pověřené vedením této agendy Výkonnou radou asociace. Při této
činnosti je povinna dodržovat příslušné, obecně závazné právní předpisy upravující oblast nakládání
s osobními údaji.
2.2 Při podání přihlášky k registraci žadatel vyplní tiskopis „ Přihláška k registraci“.
2.3 O přihlášce k registraci je Výkonná rada povinna rozhodnout nejpozději do 30-ti dnů ode dne podání
přihlášky.
2.4 V případě zaslání přihlášky poštou se za termín podání považuje datum odeslání přihlášky dle poštovního
razítka.
2.5 Zhotovení registračního průkazu bude provedeno nejpozději do 30-ti dnů od schválení přihlášky
k registraci.
2.6 Při zaslání neúplných podkladů se registrace neprovede, podklady se vrátí žadateli k doplnění či opravě.
Vzniklé náklady s tímto spojené je povinen žadatel o registraci uhradit, pokud je k tomu Výkonnou radou
CYA vyzván.
2.7 Pokud kterékoliv přihlášce k registraci není Výkonnou radou vyhověno, bude o tomto žadatel o registraci
vyrozuměn písemně a další přihlášku k registraci může podat nejdříve za 60 dnů ode dne podání poslední
přihlášky.

Čl. 3
Členský příspěvek
3.1 Výhody spojené s členstvím v CYA pobírá pouze ten člen, který má zaplacený členský příspěvek.
3.2 Registrační příspěvek ve výši 200,- Kč musí být zaplacen do 30-ti dnů ode dne schválení přihlášky
k registraci a platí zároveň jako členský příspěvek na daný kalendářní rok.
3.3 Členský příspěvek na jeden kalendářní rok je ve výši 200,- Kč, na tři kalendářní roky ve výši 500,- Kč.
3.4 Členský příspěvek je možno uhradit poštovní poukázkou typu A, dále převodem na bankovní účet CYA
nebo hotově zástupci sekretariátu, případně osoby pověřené vedením členské agendy Výkonnou radou
asociace, dle čl.2, bodu 2.1 tohoto registračního řádu.
3.5 CYA může vnitřním předpisem snížit výši členského příspěvku.

Čl. 4
Zrušení registrace
4.1 Zrušení registrace se provádí:
a) na základě písemné žádosti člena
b) při vyloučení člena Valnou hromadou
c) v případě úmrtí člena
d) v případě zániku CYA
4.2 Zrušení registrace není zpoplatněno.

4.3 Vyřazení člena z evidence CYA proběhne (při splnění podmínek uvedených v čl. 4, bodu 4.3 tohoto
registračního řádu) nejpozději do 3 měsíců ode dne zrušení registrace.

Čl. 5
Registrační průkaz
5.1 Vystavení registračního průkazu není zpoplatněno. Zpoplatněno je pouze vyhotovení duplikátu v případě
ztráty registračního průkazu, a to částkou ve výši 50,- Kč.
5.2 Registrační průkaz obsahuje:
a) průkazovou fotografii ne starší dvou let v době vystavení průkazu, rozměrů 3,5x4,5 cm
b) jméno a příjmení
c) přezdívku
d) datum narození
e) registrační číslo
5.3 Na registrační průkaz se lepí nálepky prokazující zaplacení členského příspěvku a opravňující k pobírání
výhod s členstvím spojených.

Čl. 6
Přechodná a závěrečná ustanovení
6.1 Výklad registračního řádu České yoyo asociace provádí Výkonná rada.
6.2 Tento registrační řád nabývá platnosti dnem 1. března 2008.

