Č ESKÁ

KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE
Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6

Přihláška
družstva do soutěže ročníku 2017-2018, řízené STK SKKS a PKS
Vyplňujte i zasílejte elektronicky (v PC) – ve formátu *.doc !

Oddíl: ……………………………………………………………………………………………………………………
závazně přihlašuje své družstvo:
do následujícího stupně soutěže:



mužů
Divize AS

Pro každé přihlašované družstvo zašlete samostatnou přihlášku.
Pokud se do soutěže bude přihlašovat družstvo, kterému soutěž přenechal jiný oddíl, zašle spolu mimo této
přihlášky také písemnou dohodu obou oddílů o převedení soutěže (sken, digi foto, pdf apod.).

Přesná adresa kuželny (včetně telefonu), na které bude družstvo hrát svá domácí utkání:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

Vždy uveďte čísla drah / vícedráhové kuželny/

Pokud družstvo bude startovat na pronajaté kuželně, musí doložit souhlas majitele kuželny s touto skutečností
a připojit jeho elektronickou kopii k přihlášce (sken, digitální foto, pdf apod.). Vzor najdete na konci přihlášky.

Adresa vedoucího družstva:

-MOB .............................................................

Jméno: ............................................................................................

-BYT

Adresa: ............................................................................................

-ZAM .............................................................

............................................................................................

e-mail

.............................................................

.............................................................

Prostřednictvím vedoucího družstva bude udržován kontakt mezi družstvem, řídícím orgánem a dalšími účastníky soutěže. Změnit organizačního pracovníka bude možné pouze se souhlasem vedoucího soutěže.

Na uvedenou elektronickou adresu bude zasílán zpravodaj příslušné soutěže. Klasickou poštou nebude
zpravodaj distribuován.


Přihlášku zašlete nejpozději 16.6.2017 elektronicky (e-mailem) na adresu vedoucího soutěže a předsedy
STK e-mail: mirek.snejdar@seznam.cz a petr.smidlik@seznam.cz mobilní telefon: 724 934 314 nebo
602 619 591.
Pokud neobdržíte nejpozději do 3 dnů potvrzení o převzetí přihlášky, pošlete ji znovu, případně kontaktujte
předsedu STK telefonicky. Přijetí přihlášky bude uvedeno i na stránkách www.divizeas.cz.
Nezaslání přihlášky ve stanoveném termínu bude hodnoceno, jako by oddíl své družstvo do
příslušné soutěže ročníku 2017-2018 nepřihlásil.

Požadavky na rozlosování a obsazení kuželny
Zde můžete uvést své požadavky na rozlosování a obsazení kuželny, popř. další připomínky k soutěžnímu
ročníku 2017-2018. Později na ně nebude brán zřetel.
Hrací den a čas:
Rozhodčí:

Startovní poplatek
Oddíly PKS přiloží k přihlášce potvrzení o zaplacení startovního poplatku (sken, digitální foto, pdf apod.).
Oddíly SKKS uhradí startovní poplatek hotovostně k rukám p. Barborové H. dne 17.6.2017 na aktivu STK
SKKS v Kutné Hoře.
Datum:
Vyplnil:
Funkce v oddílu:

Vzor Souhlasu majitele kuželny
(můžete si samozřejmě vytvořit text podle vlastních potřeb)
Použije se pouze v případě oddílů/klubů, které nemají kuželnu v trvalém užívání.
V případě, že tuto část nepotřebujete, můžete ji z přihlášky jednoduše odstranit (vymazat).
Souhlas můžete připojit k přihlášce jako přílohu v elektronické podobě (sken, digi, foto, pdf apod.).

Souhlas majitele kuželny
Souhlasíme se startem výše uvedeného družstva na naší kuželně v soutěžním ročníku 2017-2018 za
podmínek, které jsou uvedeny níže.

......................................................................................
datum, razítko majitele kuželny a jeho podpis

