
 

 
 Pravidla pro příspěvek na soustředění ALTQ   v 7.4. 2022 
 

 

Pravidla pro příspěvek na soustředění ALT Q  
Prioritou ALT Optimist z.s. je rozšiřování členské základny a sdílení zkušeností napříč kluby. 

 
o Příspěvek je směřován subjektům, kteří se zaměřují na získávání nových členů a následnému rozvoji 

praktických a teoretických  jachtařských dovedností.  
o Organizátorem musí být subjekt (Yacht club), který je registrován ČSJ 
o Organizátor si podá žádost o podporu k VV ALTQ do 10.5. daného roku 
o VV ALT Q zveřejní seznam obdržených žádostí do 20.5. 

 

Pravidla na přerozdělení příspěvku členů ALT Q 

Příspěvek je určen subjektům pořádající soustředění pro jachtaře LT Q.  

Příspěvek bude rozdělen dle počtu účastníků na každý den soustředění a vyplacen pořadatelským 
subjektům, kteří splní následující: 

a. Maximálně 1 akce na subjekt v roce  
b. Organizátorem musí být subjekt (Yacht club), který je registrován ČSJ 
c. Minimální účast na akci: 6 členů (dětí) ALT Q na akci 
d. Minimální doba trvání akce: 4 dny, maximální délka 7 dní 
e. Minimálně jeden trenér s platnou licencí trenéra ČSJ  
f. Organizátor se zavazuje poskytnout, každému účastníkovi soustředění, který je zároveň i členem ALT 

Q,  slevu 400,-Kč z účastnického poplatku. 
g. ALT Q  má právo do takových pravidel zasahovat, z důvodu souladu s pravidly poskytovatele dotace, za 

jejichž dodržování je ALT Q zodpovědný. 
h. Organizátor je povinen zaslat na začátku soustředění jmenný seznam účastníků soustředění, kteří jsou 

členy ALT Q. 
i. Zveřejní akci a možnost přihlášení na akci na stránkách www.optimist.cz a www.sailing.cz (zasláním na 

email info@optimist.cz), uvede základní podmínky (termín, místo konání, počet dětí, kontakt na 
pořadatele ad.) 

j. Součástí podporovaného soustředění nebude závod zapsaný v CTL 

Příspěvek bude rozdělen takto: 

Po skončení všech schválených soustředění a odevzdání jmenných seznamů účastníků od organizátorů, bude 
příspěvek vyúčtován.  

Vyúčtování proběhne podle vzorce: 

Z celkového budgetu určeného na soustředění je podíl člena ALT vypočten jako podíl „počtu dnů člena na 
soustředění“ k součtu „všech dnů všech členů na všech soustředěních“, přičemž u nového člena ALT je počet 
dnů násoben dvěma.   

U člena, který se zúčastní více soustředění, bude příspěvek následně poměrově (počtu dnů) rozdělen mezi 
zúčastněné pořadatele.  


