REGISTRAČNÍ
ŘÁD
PLÁŽOVÉHO
TENISU
I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Článek 1
Registrační řád stanoví pravidla registrace v Českém svazu plážového tenisu (dále jen „ČSPT“) a
vztahuje se na všechny jeho členy.
Článek 2
ČSPT uznává členskou registraci pro fyzické osoby bez klubové příslušnosti (dále jen „registrace“).

II. REGISTRACE
Článek 3
Registrací se rozumí evidence člena v registru ČSPT. ČSPT rozlišuje pouze jeden typ registrace:
- hráčská registrace
Článek 4
Všichni hráči, kteří se chtějí účastnit turnajů vypsaných ČSPT, musí být registrováni u ČSPT
a mít platný registrační průkaz. Zahraniční hráči, hrající turnaje na českém území, musí být
registrováni u ČSPT.
Článek 5
Registrace se uděluje na základě Žádosti o registraci a po uhrazení předepsaného správního
poplatku. Dokladem o udělení registrace hráče je platný registrační průkaz hráče vydaný
ČSPT.
Registrace hráče je platná na dobu jednoho roku.
Dobou platnosti se rozumí období od uhrazení registračního poplatku do uplynutí 365 dní od doby
uhrazení registračního poplatku., pokud nedojde k jejímu zrušení na žádost samotného hráče, popř.
úmrtím majitele registrace nebo prohlášením za mrtvého.
Článek 6
Registrační formulář hráče obsahuje:
a) jméno, příjmení, datum narození hráče,
b) vlastnoruční podpis (v případě hráče mladšího 18 let též souhlas zákonného zástupce),
c) státní občanství hráče,
d) e-mailový kontakt a telefonní číslo.

III. ZPŮSOB UDĚLOVÁNÍ REGISTRACÍ
Článek 7
Registraci je možno provést v libovolném termínu, tzn. že Žádost o registraci může být podávána celý
rok, přičemž se neodečítá poměrná část správního poplatku s ohledem na případné pozdější datum
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žádosti o registraci. Registrace neplatí zpětně. ČAPT má právo odmítnout registraci, pokud se
vyskytuje skutečnost bránící tuto registraci přijmout.
Článek 8
Hráči se registrují samostatně pomocí vyplněného formuláře Žádost o registraci. Tato vyplněná
Žádost o registraci spolu s uhrazením registračního poplatku je podána odpovědnému členu ČSPT v
době konání turnaje pořádaného ČSPT.
V případě obnovy registrace uhradí hráč výše uvedeným způsobem ČSPT registrační poplatek na další
registrační rok.
Článek 9
Žádost o registraci musí obsahovat:
a) jméno, příjmení, datum narození hráče,
b) vlastnoruční podpis (v případě hráče mladšího 18 let též souhlas zákonného zástupce),
c) státní občanství hráče,
d) e-mailový kontakt a telefonní číslo.
Stejné náležitosti musí obsahovat i žádost o obnovu registrace.

IV. REGISTRAČNÍ POPLATKY
Článek 10
Registrační poplatky:
- vystavení a obnova registrace 1,- Kč / jeden rok.
Při změně příjmení registrační průkaz nepostrádá platnosti a při jeho obnově bude již vydán
na nové jméno.
V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 12
Toto úplné znění registračního řádu bylo schváleno prezidentem ČSPT dne 1. 1. 2014 s účinností jako
celek ode dne schválení.
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