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DŮLEŽITÉ!
ČSRU PŘECHÁZÍ NA ELEKTRONICKÝ
INFORMAČNÍ SYSTÉM
Česká rugbyová unie přechází od letošního jara z „papírového“ na elektronický systém. Pro všechny bude nový informační systém (IS) znamenat
zcela nový způsob práce a také přinese zcela nové povinnosti. Věnujte proto tomuto sdělení patřičnou pozornost, protože nový IS se dotýká všech
členů i rodičů hráčů v případě nezletilých členů.
1) Končí papírové licence, licence budou pouze v elektronické formě, ale k
tomu je nyní nutno:

zaslat aktuální fotografii,

zaslat naskenované potvrzení o lékařské prohlídce,

zaslat platnou E-mailovou adresu.
2) Každý klub bude mít jednoho až několik administrátorů, kteří budou ve
styku s IS a budou vkládat potřebné údaje. Údaje však může vkládat i
samotný člen nebo zákonný zástupce člena u nezletilých. Ale aby se zabránilo zmatkům a chaosu, a aby měl klub přehled, budou se požadované údaje soustřeďovat u klubových administrátorů, ti je pak budou zavádět do IS.
3) Lékařské prohlídky jsou nadále osobní záležitostí členů-hráčů, všichni
musejí mít prohlídku u tělovýchovného lékaře podle vyhlášky č.
391/2013 Sb. o zdravotní způsobilosti k TV a sportu. Rozdíl proti dřívějšku je v tom, že prohlídka musí být zanesena do IS. Mít v ruce papír
jako doklad o prohlídce nestačí, IS prostě před zápasem nevygeneruje
do zápisu o utkání hráče, kteří nebudou mít splněny požadované náležitosti, takže takový hráč nebude připuštěn do utkání.
4) Pro úplnost ještě jednou uvádíme náležitosti pro platnou hráčskou licenci (i žákovskou): aktuální foto, sken lékařské prohlídky ne starší jednoho roku, uhrazený licenční poplatek.

Co od vás potřebujeme

1) Potvrzení členství s platnou adresou bydliště a telefonním spojením na člena,
u nezletilých na rodiče. U některých členů, kteří momentálně nechodí na tréninky nevíme, zda skončili, nebo jen mají „zimní přestávku.“ Členství (i ukončení členství) laskavě potvrďte na adresu havirov@rugby-cz.com obratem.
Členství nemusejí potvrzovat noví členové, kteří se do klubu přihlásili ke konci
HAVÍŘOVSKÉ RAGBY
minulého roku nebo letos.
2)
Funkční E-mailovou adresu (žádný instagram nebo spojení na sociální sítě) na
Informační bulletin pro člečlena, u nezletilých na toho z rodičů, který bude v kontaktu s klubem.
ny klubu a rodiče klubové
Aktuální fotografii (foto na legitimaci) - v každý úřední (tréninkový den) budemládeže. Vydává mediální 3) me fotografie pořizovat na sekretariátu RC.
komise RC Havířov.
4) Písemné potvrzení o lékařské prohlídce, které sekretariát klub naskenuje a
vloží do IS.
Vyšlo 3. března 2020
5) Co nejdříve zaplatit členský a licenční poplatek při platbě na účet uveďte ČPL.
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Při platbách příspěvků dejte pozor
na věkovou kategorii
Při úhradách příspěvků z účtu plátců na účet
klubu se setkáváme s tím, že rodiče platí stále
stejné částky bez ohledu na věkovou kategorii,
do které jejich synové (dcery) spadají. Tak třeba
rodiče šestnáctiletého kadeta (U16) platí stále
stejnou částku jakou platili, když byl jejich syn
mladším nebo starším žákem (U12, U14). Uvádíme proto částky klubových příspěvků pro jednotlivé ročníky platné pro rok 2020:

U6-U14 žáci
Ročníky 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010,
2009, 2008, 2007, 2006
1800,00 Kč ročně - periodické platby viz sazebník příspěvků.

U16-U18 kadeti a junioři
Ročníky 2005, 2004, 2003, 2002
2400,00 Kč ročně - periodické platby viz sazebník příspěvků.

Muži od 19 let
Ročník 2001 a starší
3600,00 Kč ročně - periodické platby viz sazebník příspěvků.
Žádáme proto rodiče, aby upravili své bankovní
příkazy na částku odpovídající věku jejich syna
(dcery).

Odměny za získání nového člena
Výkonný výbor klubu připravuje interní ekonomickou směrnici, která bude řešit odměňování
členů, kteří získají nového člena mládežnické
kategorie - žáka, kadeta či juniora.
S podmínkami a způsobem, jakým se bude nábor sledovat, evidovat a odměňovat, vás seznámíme v dalším bulletinu a samozřejmě na webových stránkách klubu.
Výbor klubu k tomuto kroku přistoupil proto, že
se stále nedaří získávat nové členy do mládežnických týmů a musíme se spojovat do společenství s jinými kluby, což přináší řadu komplikací.
Poslední takovou komplikací je skutečnost, že
jsme museli ze soutěže odvolat družstvo juniorů,
neboť partner ze společenství Mariánské Hory
nedodržel dohodu a převádí své juniory do týmu
mužů, z juniorského společenství tak zbylo jedenáctičlenné torzo neschopné hry.

Jediným oficiálním informačním
kanálem jsou webové stránky,
komunikačním kanálem pak
elektronická pošta - E-mail
Při komunikaci se členy klubu i rodiči hráčů se
stále setkáváme s neinformovaností nebo slabým povědomím, kde informace o klubu hledat.
Dnes je samozřejmě neúnosné zasílat členům
dopisy, dokonce jsme zrušili i zasílání klubových
bulletinů na emailové adresy členů a rodičů, naposledy jsme informační bulletin vydali v roce
2018, protože nám nejen členové, ale i rodiče
říkali: „No, já do pošty (E-mailové) moc nechodím, a když, tak spíš na facebook nebo instagram a na webové stránky mrknu tak jednou
za měsíc,“ ale to pro klub není řešení, klub nemůže mít stopadesát „přátel“ na fcb. Také nemůže platit zhruba 20 tisíc ročně za aplikaci, která informaci zašle přímo do mobilu člena nebo
rodiče člena. Rozhodně musíme vyžadovat, aby
se každý obtěžoval navštívit svou osobní poštu a
navštěvoval webové stránky klubu.
Není v silách sekretariátu, aby každému rodiči
samostatně uváděl, kolik má syn (dcera) zaplatit,
když tyto informace jsou na webových stránkách,
jen se tam podívat!
Je ovšem ještě jedna cesta, a to cesta, že zvýšíme klubové příspěvky, ostatně jsou na stejné
úrovni již od roku 2010, abychom aplikaci zakoupili a umožnili tak každému maximálně pohodlné přijímání zpráv a informací.
Jak tento bulletin, tak i jiné aktuální informace
budeme nadále rozesílat elektronickou poštou a
uvádět na webových stránkách klubu. Je na každém členovi, aby si informace vyhledal.
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Přihlášku na letní kemp ČSRU obdržíte na sekretariátu RC nebo u trenérů.
Stáhnout si ji můžete rovněž z webové stránky ČSRU (viz box vlevo).
Upřesnění k dopisu předsedy klubu k
placení na účet—do textu zprávy
uveďte upřesnění „kemp.“ Po dohodě
se sekretariátem je možno pobytové
náklady zaplatit i ve splátkách do stanoveného termínu 26.5..2020

Přihlášky na webu ČSRU

http://www.rugbyunion.cz/cs/page/182
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