
KOB Dob řichovice - oddílové čipy 
 

Vnitřní směrnice schválená 25.4.2014 formou elektronické schůze 
většinou hlasů 16 z celkem 20 dospělých členů. 
 
K 1.1.2014 má oddíl k dispozici 7 čipů, které byly zakoupeny v roce 2001. Důvodem nákupu 
byla možnost zapůjčení zejména dětem - začátečníkům, aby si OB mohly vyzkoušet a 
nemusely hned kupovat drahý čip. 
 
I. Půjčování oddílových čipů 
Půjčování čipů se od 28.4.2014, tedy od 18. kalendářního týdne řídí těmito pravidly: 
 
1) Čipy se půjčují na jeden zápůjční kalendářní týden. 
 
2) Čip je možno zapůjčit u předsedy oddílu nebo u jím stanoveného zástupce po dohodě 
kdykoli během zápůjčního týdne, jakmile je čip vrácen a k dispozici. 
 
3) Čip je nutno vrátit předsedovi oddílu nebo jím určenému zástupci nejpozději do pondělí 
následujícího týdne, tedy do jednoho dne po skončení zápůjčního kalendářního týdne. V 
opačném případě se zápůjčka automaticky prodlužuje o další kalendářní týden. 
 
Půjčovné  
1) na týden, během kterého je závodník v prvním (řádném) termínu přihlášen alespoň na jeden 
závod 
      a) dospělá osoba ....... 30,- Kč 
      b) dítě do 15 let.............0,- Kč 
2) na týden, během kterého závodník není v prvním (řádném) termínu přihlášen na žádný 
závod 
           jednotně ................60,- Kč. 
 
Přechodné ustanovení - čip, který se dne 29.4.2014 bude nacházet u závodníka, bude tímto 
dnem považován za zapůjčený ve smyslu tohoto předpisu na 18.týden. 
 
II. Půjčování čipů od pořadatele 
Na každý oficiální závod existuje možnost půjčit si čip od pořadatele. To má výhodu při 
vracení - čip se vrací hned po vyčtení pořadateli. Vyzvednutí čipu je třeba dohodnout s tím, 
kdo daný závod bude prezentovat, pořadatel čipy vydává na prezentaci. 
V případě požadavku na půjčení čipu od pořadatele žádám toto napsat do pole Poznámka při 
přihlašování na závod (např. "půjčit čip od pořadatele"). 
 
III. Odkoupení oddílových čipů 
Je možnost odkoupit oddílové čipy jednotlivými závodníky. Vzhledem ke stáří a opotřebení 
čipů byla stanovena cena cca 50% pořizovací hodnoty, tedy 400,- Kč. 
 
 
 
V Dobřichovicích dne 25.4.2014 
Vladimír Jaroš 
 


