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  NÁZEV  klubu / oddílu

  ČÍSLO  klubu / oddílu

  DRUŽSTVO *  zakroužkujte ZMĚNA na den ZMĚNA na hodinu POZNÁMKA

  Muži  "A" ano  -  ne

  Muži  "B" ano  -  ne

  Dorost ano  -  ne

  Starší žáci ano  -  ne

  Mladší žáci (7 + 1) ano  -  ne

  Starší přípravka (5 + 1) ano  -  ne

  Mladší přípravka (4 + 1) ano  -  ne

  Mini - přípravka (3 + 0) ano  -  ne

  Pohár FAČR   (okr. kolo) ano  -  ne

  SEKRETÁŘ

  Příjmení   ID    /FAČR/

  Jméno   tel. č. - mobil

  Doručovací  adresa   tel. č. - byt

  tel. č. - zam.

  PSČ e-mail   >>>

OP (muži) – sobota – úředně 

III. třída (muži)  – neděle – úředně     

IV. třída (muži)  – sobota nebo neděle   - (mínus) 3 hodiny před úředním začátkem  -  nebo 10:15 hodin

Dorost – sobota – 10:15 hod. Pokud má klub

Starší žáci – neděle – 10:00 hod. v mládežnických kategoriích

Mladší žáci – pátek – úředně dva a více týmů,

Starší přípravky – neděle – 9:00 hod.    (turnajově) uvede jejich počet

Mladší přípravky – sobota – 9:00 hod.    (turnajově) do POZNÁMKY

Mini - přípravky – sobota – 9:00 hod.    (turnajově)

………………………………………...

Řídící orgán soutěží si vyhrazuje právo udělení změny (výjimky)  hracího dne / hodiny začátku utkání !!!

ZAČÁTEK SOUTĚŽÍ - dle termínové listiny !!!

Touto přihláškou přejímáme všechny povinnosti k řídícímu orgánu, jeho odborným komisím a k plnění všech nařízení a řádů.

Přihlašujeme se do soutěže s vědomím, že náš klub / oddíl je finančně zabezpečen tak, aby mohl celou soutěž řádně dokončit.

Sekretář je ZODPOVĚDNOU osobou klubu / oddílu pro komunikaci s OFS, tzn. pro písemný a telefonní styk vč. e-mailové korespondence !!!

Pole mobil a e-mail MUSÍ být vyplněno !!! Pokud dojde během sezóny ke změně sekretáře klubu / oddílu, tuto skutečnost IHNED hlaste sekretáři OFS !!!

ÚŘEDNĚ STANOVENÝ HRACÍ DEN (OFS Beroun):

                        PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽÍ OFS BEROUN - ROČNÍK 2021 / 2022

Prohlašujeme, že pod názvem uvedeným v PŘIHLÁŠCE je oddíl / klub zapsán ve spolkovém rejstříku, případně v obchodním  rejstříku.

( ID - číslo klubu - v souladu s databází FAČR)

*  - zakroužkujte v každém (!) řádku jednu z možností      

Při vyplňování této přihlášky postupujte dle upřesňujících pokynů na straně 2 !!!

………………………………………...

               razítko klubu / oddílu a podpisy 2 statutárních zástupců
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       že se hraje na hřišti týmu uvedeného na prvním místě !!!

PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽÍ OFS BEROUN - ROČNÍK 2021 / 2022

UPŘESŇUJÍCÍ POKYNY

       SOUPISKU (soupisky). Pokud není v PŘIHLÁŠCE uvedeno jinak, u sdružených družstev platí, 

 1)  POZOR - čitelně vyplňte všechny rubriky PŘIHLÁŠKY. 

 2)  NÁZEV klubu / oddílu musí být uveden zcela přesně dle zapsání ve "spolkovém rejstříku".

 4)  POZNÁMKA -  například požadované číslo; dospělí "A" proti dospělí "B", dorostu nebo žáci proti dospělí "A" atd. …

       Dále je možné uvést datum, kdy si družstvo přeje hrát doma (nemusí být vyhověno).

       Sdružená družstva mládeže se mohou skládat pouze ze dvou oddílů!!! SEZNAM sdruženého družstva se předkládá

       na OFS dle pokynů až před zahájením příslušné soutěže. 

       Bez této přílohy, podepsané sekretářem, je PŘIHLÁŠKA považována za neplatnou.

       Dokument GDPR spolu s PŘIHLÁŠKOU dodají pouze kluby, u nichž dochází před začátkem nové sezóny

       www.ofsberoun.cz - levé MENU - DOKUMENTY - PŘIHLÁŠKY - viz odkaz:    http://www.ofsberoun.cz/index.php?page=dpri

       Pokud tak neučiníte, může STK / KM OFS Beroun přistoupit k případnému postihu udělením pořádkové pokuty

       nebo i vyřazením družstva ze soutěží.

 10)  PŘIHLÁŠKA - ODESLÁNÍ 

      Vyplněnou PŘIHLÁŠKU (stranu 1) doručte nejpozději do úterý 15.6. 2021 (15 hodin) na adresu Okresního fotbalového

      svazu v Berouně (V Hlinkách 650 / 25). PŘIHLÁŠKU (potvrzenou a podepsanou) je možné zaslat také jako SCAN

      (ve formátu PDF nebo JPG) na e-mailovou adresu info@ofsberoun.cz (při odeslání si vyžádejte potvrzení o přečtení

       Řídící orgán OFS do soutěží rovněž nezařadí klub, který nebude mít ke dni konání losovacího aktivu uhrazené dluhy

       P.O. Box 112, 266 01 Beroun.

 9)  STARTOVNÉ (pouze družstva dospělých)  - OP = 3.500,- Kč,   III. třída = 3.000,- Kč   a  IV. třída = 2.500,- Kč.

       stanovené sběrnou fakturou (§ 16, odst. 2 Soutěžního řádu FAČR).

      zprávy). Při odeslání PŘIHLÁŠKY poštou pak nejpozději v pondělí 14.6. 2021 (rozhoduje podací poštovní razítko).

      Pro písemný styk použijte adresu: Okresní fotbalový svaz Beroun (nepoužívejte zkratku OFS), V Hlinkách 650 / 25,

       Kluby, které budou mít v jedné mládežnické kategorii 2 a více týmů, vyhotoví před zahájením příslušné soutěže 

       Startovné bude uhrazeno formou sběrného účtu (IS FAČR) po losovacím aktivu.

 3)  ČÍSLO klubu / oddílu - ID klubu (sedmimístné číslo v souladu s databází FAČR).

 5)  HRACÍ DEN - je úředně stanoven pro konkrétní soutěže (!)  - viz strana 1

    - jen pokud požadujete jiný termín nebo čas, vyplňte další kolonky ("ZMĚNA na den" a případně  "ZMĚNA na hodinu")

       a samostatně pak také v jejím průběhu ke změně na postu sekretáře !!!

       Dokument GDPR je ke stažení spolu s PŘIHLÁŠKOU na webových stránkách OFS Beroun.

 7)  SEKRETÁŘ - zodpovědná osoba klubu pro komunikaci s OFS (mobil, e-mail …)

 8)  SDRUŽENÁ DRUŽSTVA - kluby, které budou mít v mládežnických kategoriích tzv. „sdružená“ družstva,  

       o ochraně osobních údajů), kdy veškeré informace jsou obsaženy v této příloze.

       o sdruženém družstvu (ke stažení na webu OFS). 

       předloží spolu s vyznačením tohoto faktu v samotné PŘIHLÁŠCE (rubrika POZNÁMKA) také SMLOUVU

       Nedílnou součástí všech PŘIHLÁŠEK do soutěží OFS je povinná příloha obsahující směrnice GDPR (obecné nařízení

 6)  POHÁR FAČR - okresní kolo - přihlášení do Poháru OFS je dobrovolné (mimo "B" týmů).

       Pohárové odměny: 6.000,- Kč (vítěz), 4.000,- Kč (poražený finalista), 2.000,- Kč (poražení semifinalisté). 

 11)  PŘÍLOHA PŘIHLÁŠKY DO SOUTĚŽE - tzv. "KONTAKTNÍ ADRESÁŘ TRENÉRŮ" - zašlete spolu s přihláškou !!!

       Tento adresář je ke stažení rovněž na webových stránkách OFS Beroun.

       www.ofsberoun.cz - levé MENU - DOKUMENTY - PŘIHLÁŠKY - viz odkaz:    http://www.ofsberoun.cz/index.php?page=dpri

 12)  LOSOVACÍ AKTIV OFS Beroun - dle platných nařízení Vlády ČR a MZČR proběhne na určeném místě za účasti 

       zástupců klubů případně elektronicky, termín a způsob bude uveřejněn na webových stránkách OFS.

       Pro odeslání adresáře trenérů platí stejná pravidla jako v bodě č. 10 !


