Směrnice pro pořádání akci KHZS
1. Za oficiální akci KHZS (dálen jen akce) je považována taková akce, která splňuje
současně následující kriteria:
a) akci pořádá člen KHOS starší 18 let dostatečně známý Vedení KHZS.
b) organizátor oficiální akce KHZS má absolvovaná příslušná školení, pokud
charakterem akce tato povinnost vyplývá ze zákona.
c) konání akce je oznámeno předsednictvu KHZS nejpozději měsíc před
zahájením jejího konání a předsednictvor ji schválí. Výjimku tvoří interní akce
zájmových klubů nebo poboček KHZS, které stačí hlásit zpětně a nemusí být předem
schváleny
předsednictvem.
d) organizátor akce použije na propagačních materiálech logo KHZS nebo příslušné
pobočky KHZS, která akci pořádá.
e) organizátor akce podnikne všechny kroky pro zaručení bezpečnosti účastníků akce a
zachování dobrého jména KHZS v očích veřejnosti.
2. Akce, která nesplňuje podmínky v bodě 1 nesmí být označována za akci KHZS, ale je
všeobecně považována za soukromou akci a není možno na ni čerpat ani dotace z prostředků
KHZS.
3. V případě, že organizátor akce žádá o proplacení některých výdajů akce, je povinen doložit
tyto náležitosti:
a) termín a místo konání akce;
b) název akce;
c) seznam účastníků, včetně rozlišení počtu účastníků dle věku (viz přiložený vzor);
d) informace o účastnických poplatcích;
e) originály účetních dokladů;
f) rozpis příjmů a výdajů s účelovým rozlišením (viz přiložený vzor);
g) stručné hlášení o průběhu akce.
h) musí KHZS dodat fotografie a video z akce
4. V případě čerpání dotačních prostředků na proplacení výdajů akce, podléhá jejich čerpání
pravidlům konkrétního dotačního programu.
5. Na proplácení výdajů akce není právní nárok a toto proplácení je závislé na finančních
možnostech KHZS v daném roce.
Přílohy:
Požadované informace k pořádané akci
Místo konání akce Termín
Počet dnů
Celkové náklady
Počet účastníků
Předpokládaná celkem do 26 let dotace

Požadované informace k pořádanému táboru
Místo pobytu Termín
Počet dnů
Celkové náklady tábora
Počet účastníků Výše účastnického poplatku
Předpokládaná celkem do 18 let dotace
Požadované informace k pořádanému nebo absolvovanému školení
Název organizace oprávněné ke školení Termín
Celkové náklady
Počet dnů
Počet účastníků
Předpokládaná dotace
Příklad tabulky vyúčtování akce, školení nebo tábora
Nájem
Cestovné
Potraviny
Materiál
Zdravotnictví
Technické zabezpečení
PHM
Ceny v soutěžích Celkem
Celkem

Schváleno předsednictvem KHZS dne: 27.7. 2016

