'
STANOVY
Spolek dle zákona. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Středočeský svaz stolního tenisu, z.s.
Článek I.
Název, sídlo a působnost spolku
1. Název spolku je: ,,Středočeský svaz stolního tenisu, z.s." (dále ve stanovách jen
,,spolek")
2. Sídlem spolku je: Praha 6, Zátopkova 100/2, PSČ 16700
3. Spolek působí na území Středočeského kraje.
4. Spolek svou činnost vyvíjí zejména ve vztahu ke svým členům.
5. Spolek se zakládá na dobu neurčitou.

Článek li.
Charakter spolku
1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu. Spolek
se zasazuje o všestranný rozvoj stolního tenisu ve Středočeském kraji.

Článek Ill.
Cíle činnosti spolku
1. Cíle činnosti spolku jsou organizování vzdělávacích a volnočasových aktivit.
a) Organizovat, řídit a propagovat stolní tenis za účelem jeho soustavného rozvoje
a přípravy kvalitních hráčů
b) Organizovat a řídit soutěže ve stolním tenisu dospělých a mládeže
c) Organizovat a řídit přípravu a činnost trenérů, rozhodčích a dalších činovníků
d) Metodicky a organizačně pomáhat zdravotně postiženým sportovcům
e) Zajišťovat propagaci stolního tenisu v hromadných sdělovacích prostředcích
2. Spolek spolupracuje s jinými spolky a organizacemi, jejichž činnost má stejný nebo
podobný charakter a které sledují .stejné nebo podobné cíle.
3. Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze.

Článek IV.
Vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů
1. Členy spolku mohou být fyzické osoby (FO}, příp. právnické osoby (PO}, které souhlasí
se stanovami a jejichž činnost a zájem souvisí s výše uvedenými cíli spolku. O přijetí
za člena rozhoduje konference Středočeského svazu stolního tenisu (dále konference
krajského svazu}, který si stanoví podmínky, práva i povinnosti člena.
2. Členství ve spolku vzniká schválením člena na konferenci krajského svazu. Tímto
okamžikem vznikají práva člena spolku a současně se člen zavazuje plnit základní
povinnosti plynoucí pro něj z tohoto členství.
3. Dokladem o členství je usnesení konference krajského svazu.

