VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ČLENSTVÍ
VE SPORTOVNÍM PROGRAMU ZČU V PLZNI WESTERN STARS
platné od 1.7.2018

1. Přijetí a členství:
a) členství ve Sportovním programu Western Stars (dále jen „SP“) je
dobrovolné
b) členství ve SP je výběrové, předpokladem je doručení písemné přihlášky
k rukám vedoucího oddělení SP
c) členem SP se může stát student přijatý k řádnému prezenčnímu,
kombinovanému nebo distančnímu studiu na ZČU v Plzni
d) členem SP se může stát zaměstnanec ZČU v Plzni
e) členem SP se může stát student přijatý ke studiu na ZČU v rámci
mezinárodních výměnných studentských a akademických programů a
pobytů
f) členem SP se může stát externí dobrovolník
g) hlavními kritérii pro výběr do SP, nikoli však výhradními, jsou zejména:
úroveň sportovních soutěží, kterých se uchazeč účastní či účastnil,
nominace uchazeče do národních reprezentací, nominace uchazeče do
sportovní reprezentace ZČU, dobrovolnická práce uchazeče pro SP apod.
h) o výběru členů SP rozhoduje Rada SP, na základě schválení nominace SP
na daný akademický rok, kterou předkládá RSP vedoucí oddělení SP
i) členství vzniká rozhodnutím Rady SP o schválení nominace SP na daný
akademický rok
j) o zařazení či nezařazení do SP informuje uchazeče vedoucí oddělení SP
písemně k rukám uchazeče nejpozději do 30 kalendářních dnů od
okamžiku schválení nominace RSP

k) uchazeč je na základě schválení nominace Radou SP zařazen buď do
kategorie Reprezentant ZČU Western Stars nebo do kategorie Elitní
sportovec ZČU Western Stars
2. Zrušení členství:
a) členství může být pozastaveno anebo zrušeno na základě hrubého, nebo
opakovaného porušení povinností člena SP. O pozastavení členství
rozhodne vedoucí oddělení Sportovního programu. O zrušení členství
rozhodne Rada SP na svém nejbližším zasedání. Rozhodnutí o pozastavení,
či zrušení členství bude členovi SP oznámeno ihned po zjištění takového
porušení a následně písemně. Proti pozastavení členství lze podat opravný
prostředek písemnou formou adresovaný Radě sportovního programu.
Rozhodnutí Rady o zrušení členství je konečné.
b) členství lze zrušit na základě písemné žádosti člena SP, adresované
Vedoucímu oddělení SP. Členství bude zrušeno ke dni podání žádosti o
zrušení členství. Potvrzení o zrušení členství bude členovi SP zasláno
písemně, nejpozději do 30 dní od podání žádosti po té, co člen SP vyrovnal
veškeré své závazky vůči Sportovnímu programu.
c) členství bude automaticky, bez nutnosti písemného oznámení, zrušeno ke
dni ukončení studia člena SP na ZČU
3. Práva člena SP - Reprezentant ZČU Western Stars:
a)
b)
c)
d)

zúčastňovat se všech akcí SP, byl-li na takovou akci člen nominován
získat tzv. Reprezentační balíček oblečení
využívat všech výhod benefitního programu pro členy SP
využívat zvláštní formu asistence studentům/sportovcům při plnění
studijních povinností
e) být pojištěn v rámci cestovního pojištění během účasti na zahraničních
sportovních akcích, včetně rozšířeného připojištění sportů, ve kterých
bude člen SP startovat
4. Práva člena SP - Elitní sportovec ZČU Western Stars:
a) zúčastňovat se akcí SP, kam bude po vzájemné dohodě s vedoucím SP
nominován
b) získat tzv. Základní reprezentační balíček oblečení
c) využívat všech výhod benefitního programu pro členy SP
d) využívat zvláštní formu asistence studentům/sportovcům při plnění
studijních povinností

5. Povinnosti člena SP:
a) zúčastňovat se všech akcí SP, na které byl člen nominován, na základě
zveřejněné nominace
b) pečovat o úplnost a celistvost tzv. Reprezentační balíčku oblečení nejméně
po dobu 3 let
c) řídit se pokyny a instrukcemi vedoucího oddělení Sportovního programu a
jím pověřených osob
d) dodržovat fair-play
e) dosahovat studijních výsledků za akademický rok ne horších než 2,3
váženého studijního průměru
f) reprezentovat dobře SP, ZČU v Plzni, město Plzeň, Plzeňský kraj a partnery
programu v rámci účasti na sportovních akcích ale i mimo ně
g) poskytovat vedoucímu oddělení SP, nebo jím pověřeným osobám, bez
zbytečného odkladu podstatné informace týkající se zejména aktivit a
činností v rámci SP, studia na ZČU v Plzni, zdravotního stavu apod.
6. Závěrečná ustanovení
a) Podmínky členství ve SP jsou nedílnou součástí Přihlášky do SP
b) Podmínky členství ve SP jsou platné dnem zveřejnění na webu, nebo
sociálních sítích SP
c) Vydáním nových podmínek členství ve SP se automaticky ruší platnost
předchozích podmínek
d) Za písemnou formu pro účely členství ve SP se považuje doručení
písemnosti na e-mailovou adresu uvedenou v systému Orion a/nebo
uvedenou v přihlášce uchazeče o členství.
V Plzni dne 26. června 2018

Mgr. Václav SALCMAN, Ph.D.
předseda Rady Sportovního programu ZČU
Western Stars

