
 

Zásady pro poskytování příspěvků na minibasketbalové turnaje v roce 2014 
 
 

1. Příspěvek bude poskytován pouze na turnaje, které budou pořádány výhradně pro 
minibasketbalové kategorie. Příspěvek nebude poskytován na turnaje, které budou 
pořádány pro více věkových kategorii.  
 

2. Turnaje budou pořádány pod záštitou ČAMB a pořadatel se musí zavázat 
k dostatečné propagaci minibasketbalu. Zároveň se zavazuje zveřejnit informace o 
turnaji (s pozvánkou a přihláškou) na svých klubových webových stránkách. 

 
3. Žádosti o příspěvek je nutno podat do 31.3. 2014 elektronicky na adresu:  

 
  petrcenek@seznam.cz , v kopii na adresu: jnovotny@cbf.cz   
            případně upřesnění : 739 038 499   
 

4. Příspěvek bude poskytován pro turnaj, kterého se zúčastní minimálně 4 družstva.  
 

5. Při poskytování příspěvku bude ČAMB přihlížet zejména k následujícím kritériím:  
 

- počtu přihlášených družstev 
- případné mezinárodní účasti  
- délce turnaje, případně počtu odehraných utkání  
- kvalitě organizačního zabezpečení celého turnaje  
- ceně startovného a dalších služeb /ubytování + stravování/ 
 

6. Žádosti o příspěvek budou vyhodnoceny do 15.4. 2014 a žadatelům bude sdělena  
           předběžná výše příspěvku.    
 

7. Žadatel zašle do 15 dnů od skončení turnaje kompletní zprávu o turnaji (na email   
            jnovotny@cbf.cz). Zpráva bude obsahovat:  

 
- pořadí a výsledky turnaje 
- stručný popis/průběh turnaje  
- fotodokumentaci   

              
8. Až na základě zaslané zprávy obdrží žadatel potvrzenou částku k fakturaci a fakturační 

údaje ČBF (pokud závěrečná zpráva z turnaje bude obsahovat všechny náležitosti). 
Bez zaslání závěrečné zprávy nebude žádná faktura akceptována a proplacena. 

 
           Na faktuře bude uvedena specifikace: Fakturujeme vám .......... - projekt ČBF č. 25  
           (turnaje) 
 

9. Pokud ČAMB shledá nedostatky při konání turnaje a nenaplnění původních záměru, 
vyhrazuje si právo krátit původně schválený příspěvek. Současně si ČAMB vyhrazuje  

            právo kontroly průběhu turnaje.  
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Žádost pro poskytnutí příspěvku  na minibasketbalový turnaj 
 
 
Žadatel /klub/ :      
/název, IČO, adresa/ 
 
 
Odpovědná osoba včetně kontaktu:  
 
 
Název turnaje:  
 
 
Místo konání turnaje a jeho stručná charakteristika: 
 
 
Termín konání:  
 
 
Kategorie:  
 
 
Předpokládaný počet družstev:  
 
 
 
Konal se turnaj již v minulosti a kolik týmů se obvykle účastnilo:  
 
 
 
Výše požadovaného příspěvku:  
 
 
Stručný rozpočet turnaje a výše turnajových poplatků:   
 
 
 
 
 
 
 
V…………………………………                                                              …………………………………….. 
                                                                                                            podpis a razítko 
 
Souhlas s přidělením příspěvku a jeho výše je plně v gesci výboru ČAMB a na příspěvek není 
právní nárok.  
 


