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Výkonný výbor ČNS vyhlašuje 

GRANTOVÉ ŘÍZENÍ 
na pořadatele partnerských kempů mládeže v roce 2017 

Úvod 
Český nohejbalový svaz, v souladu se záměry v oblasti mládeže, vyhlašuje grantové řízení na 
kempy mládeže, zařazené do sítě partnerských kempů ČNS. Garantem kempů za ČNS je výkonný 
výbor. 

Předmět 
Předmětem řízení je výběr z přihlášených kandidátů na pozici partnerského kempu a přiznání 
grantu. Na základě přihlášek bude VV vybráno maximálně pět pořadatelů dle data přihlášky.    
 
Materiální plnění pořadateli na 1 kemp rozdělené takto: 

o 4 ks certifikovaný míč 
o 1 ks certifikovaná síť 

 
V případě přihlášení a výběru výkonného výboru, splnění podmínek, pořadatelé obdrží základní 
dotaci 9.000,- Kč (včetně materiálního plnění). Kempy, kterých se zúčastní hráči z minimálně čtyř 
oddílů mají nárok na základní dotaci ve výši 13.000 Kč. Vedle základní dotace, je pořadatelům 
navýšena celková dotace při zapojení vyššího počtu hráčů dle tabulky 1, přičemž je počítána vždy 
pouze nejvyšší dosažená částka. *Uvedená dotace může být upravena dle rozhodnutí VV ČNS.  
 
Tab. 1  
Bonusy Finanční ohodnocení 
Při účasti minimálně 16 hráčů 4.000 
Při účasti minimálně 24 hráčů 8.000 
Při účasti minimálně 32 hráčů 12.000 
 
 
Obecné požadavky 

- termín konání červen-září 2017  
- místo konání v ČR 
- minimální délka trvání kempu je 4 hrací dny, zahrnující dopolední a odpolední trénink s 

obsahem zaměřeným na nohejbal 
- účast minimálně 10 hráčů a maximálně 40 hráčů po celou dobu trvání kempu 
- při účasti hráčů z minimálně 4 oddílů po celou dobu trvání kempu, je rozhodující pro určení 

oddílu uvedení hráče na soupisce v kategorii určené pro kemp v době jeho konání 
- hráči musí být uvedeni v registru ČNS a mít platnou hráčskou licenci 
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Technické požadavky  
Vybavenost a zajištění kempu v souladu se zákony a vyhláškami pro tento typ zařízení. Při účasti 
do 20 účastníků včetně musí být k dispozici minimálně dva kurty vyhovující tréninku nohejbalu, při 
počtu 21-30 tři kurty. 

Personální požadavky 
Účast trenérů s platnou nohejbalovou licencí „D“ pro žáky, s platnou nohejbalovou licencí „C“ pro 
dorost po celou dobu trvání kempu a to tak, že do 20 účastníků musí být trenéři požadovanou 
licencí minimálně dva. V případě počtu účastníků 21-30 je nutné, aby byli přítomni trenéři 
s požadovanou licencí minimálně tři. V případě počtu účastníků 31-40 je nutné, aby byli přítomni 
trenéři s požadovanou licencí minimálně čtyři.  
Další požadavky 

- veškeré pořadatelem kempu požadované platby účastníka nepřesáhnou průměrnou částku 
500,- Kč/den pobytu (kemp s venkovním hřištěm), 600 Kč/den pobytu (kemp s hřištěm v 
hale) 

- v oficiálním názvu kempu musí být vždy uvedeno slovní spojení „partnerský kemp Českého 
nohejbalového svazu“ 

- v oficiálních materiálech kempu musí být vždy uvedeno logo ČNS 
Podmínky 

- pořadatel kempu ve stanoveném termínu zašle na adresu ČNS (poštou nebo e-mailem) 
vyplněný formulář „Přihláška“ a prezentační podklady 

- ČNS vyrozumí pořadatele kempu o výsledku grantového řízení  
- pořadatel partnerského kempu ve stanoveném termínu zašle na adresu ČNS (poštou nebo e-

mailem) vyplněný formulář „Zpráva“ včetně příloh 
- ČNS zašle oprávněným pořadatelům dotaci po ukončení kempu, nejdéle však do jednoho 

měsíce od doručení zprávy a dokumentace z kempu. 

Termíny 
- zaslání formuláře „Přihláška“ do 1. května 2017,  
- rozhodnutí o vybrání do 15. května 2017 
- zaslání formuláře „Zpráva“ do 1 měsíce od ukončení konání kempu 

Přílohy 
- formulář „Přihláška“ 
- formulář „Zpráva“ 

 
 
Ing. Michal Hostinský v.r.  Kamil Kleník v.r.  
předseda KM   Prezident ČNS 
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PŘIHLÁŠKA 
pořadatele partnerského kempu ČNS 

POŘADATEL 

Název kempu  

Název pořadatele (oddíl, firma)  

Adresa  

Telefon  

Fax  

E-mail  

Internetová adresa  

Číslo bankovního účtu  

Jméno kontaktní osoby za kemp  

Telefon  

E-mail  

PŘEDPOKLÁDANÉ ÚDAJE KEMPU 
Přesné místo konání kempu (změnu je 
nutné nahlásit na ČNS před konáním 
kempu) 

 

Termín konání (změnu je nutné nahlásit 
ČNS nejpozději 14 dní před zahájením 
kempu, nebo do konce června 2017) 

 

Celkový počet dní konání  

Celkový počet účastníků  

Počet oddílů účastníků  

Věkové rozmezí účastníků  

Výše platby účastníka  

Venkovní nebo halové hřiště  

Počet a jména trenérů s licencí (stupeň)  

Prezentace kempu v příloze  

PROHLÁŠENÍ ZODPOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE POŘADATELE 
Prohlašuji, že pořadatel splní veškeré podmínky grantového řízení na pořadatele partnerských 
kempů ČNS. 
 
Dne: …………… 2017 
 
Podpis a razítko oprávněného zástupce pořadatele …………………………………………............. 
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ZPRÁVA 
pořadatele partnerského kempu ČNS 

POŘADATEL 

Název kempu  

Název pořadatele (oddíl, firma)  

SKUTEČNÉ ÚDAJE KEMPU 

Přesné místo konání kempu 

 

 

Termín konání  

Celkový počet dní konání  

Celkový počet účastníků  

Počet oddílů účastníků  

Věkové rozmezí účastníků  

Výše platby účastníka  

Venkovní nebo halové hřiště  

Počet trenérů s licencí (stupeň a jména)  

POVINNÉ PŘÍLOHY 
Jmenný seznam účastníků s uvedením oddílu a registračního čísla 

Kopie dokladu o platbě celkových pobytových nákladů (pronájem, stravování apod.) 

Kopie dokladu o platbě pobytových nákladů účastníka 

Oficiální logo kempu - existuje-li (v elektronické podobě) 

Min. 1 společná fotografie s účastníky kempu (v elektronické podobě) 

Min. 2 fotografie s účastníky kempu v akci (v elektronické podobě) 

PROHLÁŠENÍ ZODPOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE POŘADATELE 
Prohlašuji, že pořadatel splnil veškeré podmínky grantového řízení na pořadatele partnerských 
kempů ČNS a pro přiznání dotace ČNS. 
 
Dne: …………… 2017 
 
 
Podpis a razítko oprávněného zástupce pořadatele ……………………….. …..…………….………. 
 

 


