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1. VYPLNĚNÍ A ZASLÁNÍ REGISTRACE  

 

1. Pro registrace na rok 2018 platí nový Registrační řád a Přestupní řád. Veškeré registrace je třeba provést 

v souladu s těmito dokumenty.  

 

2. Registrace pro jednotlivé individuální členy s příslušností k oddílu se provádí prostřednictvím formuláře 

(excelové tabulky), která se zašle v řádném termínu na ČSMG. Pro zasílání registrací je nově zřízena 

vyhrazená e-mailová adresa registrace@csmg.cz. Tabulka je pro rok 2018 aktualizovaná, aby obsahovala 

pouze potřebné údaje v přehledné a srozumitelné struktuře. Prosím přečtěte si pečlivě pokyny pro vyplnění, 

předejdete tak zbytečným průtahům a dodatečným opravám při registraci. 

 

3. O přijetí jednotlivých členů zaslaných v registraci bude každý oddíl vyrozuměn po kontrole veškerých 

vyplněných údajů, úhradě poplatků a splnění podmínek v případě přestupů. V případě nesprávně vyplněné 

tabulky registrace, bude tato sekretariátem vrácena příslušnému oddílu k opravě / doplnění. Pokud někteří 

individuální členové v tabulce nesplní podmínky registrace, vyrozumí ČSMG oddíl o přijetí pouze těch, kteří 

podmínky splňují. 

 

4. Po provedení úhrady poplatků bude dodatečně jednotlivým oddílům vystaven ČSMG doklad o úhradě. 

 

 

2. PŘESTUPY A VÝCHOVNÉ 

 

1. Od 1. 1. 2018 platí pro veškeré přestupy mezi oddíly podmínka úhrady výchovného. Toto se řídí Přestupním 

řádem. Bez vypořádání výchovného nebude přestupující člen zaregistrován. 

 

2. Pro řádné provedení přestupu je třeba splnit tyto náležitosti: 

a. Oznámit přestup mateřskému oddílu předepsanou formou. K tomu slouží přestupní lístek, který vyplní 

a zašle mateřskému oddílu. 

b. Mateřský (původní) oddíl na základě oznámení o přestupu vystaví oddílu, do kterého člen přestupuje, 

fakturu za výchovné s výší vypočtenou dle Přestupního řádu (výchovné muže být po dohodě oddílu i 

nižší nebo odpuštěno). 

c. Mateřský (původní) oddíl odešle přestupní lístek s potvrzením splnění náležitostí přestupu (oznámení, 

vypořádání výchovného) na sekretariát ČSMG. Na základě tohoto potvrzení ČSMG provede registraci 

pod nový oddíl. 

 

3. Pokud oddíl neoznámí původnímu oddílu přestup a toto se zjistí až po termínu řádné registrace, bude toto 

důvodem ke zrušení registrace daného individuálního člena (pozastavení členství) a porušení Registračního 

řádu a Přestupního řádu bude řešeno Revizní komisí ČSMG. 

 

4. Mateřský (původní) oddíl, který ví o přestupu svého člena, může tuto informaci zaslat na sekretariát ČSMG a 

předejít tak preventivně neoprávněné registraci pod jiným oddílem v případě, že tento nebude postupovat 

v souladu s Registračním řádem a Přestupním řádem.  

 

 

3. DOPORUČENÍ PRO ODDÍLY 

 

1. Vzhledem k zákonným ustanovením, požadavkům střešních orgánů (ČUS, ČOV, ČGF, MŠMT) doporučujeme 

všem oddílům, aby si v přihláškách svých členů ošetřili následující náležitosti:   

a. Souhlas rodičů se zpracováním osobních údajů včetně rodného čísla. 

b. Prohlášení, zdali již přihlašovaný člen navštěvoval jiný oddíl registrovaný pod ČSMG (z důvodu 

vyřízení přestupu). 

c. Že přihláškou souhlasí  

I. s podmínkami oddílu kam vstupují (dle zvyklostí každého oddílu), 

II. s registrací jako individuálního člena s příslušností k oddílu na ČSMG, 

III. s podmínkami členství v ČMSG – dodržováním stanov a souvisejících vnitřních řádů, které 

jsou k dispozici na www.csmg.cz. 
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