
 
 

Sdružení zimních stadionů v České republice z.s. 
Mikuleckého  1584, 147 00  PRAHA 4 

Nezisková organizace – zapsaný  spolek  vedený  Městským soudem  v Praze  

Oddíl  L  vložka  840   

IČO : 005 50 132 

Bankovní spojení : č.účtu:0201488399/0800 ČS Praha  

 

 

Vás srdečně zve  na Valnou hromadu  Sdružení  Zimních 

stadionů v České republice  Z.S.  

která se koná  ve dnech 20. 4. – 21.4. 2017  

 

V  TACHOVĚ   

 
Organizační pokyny : 

Přiloženou přihlášku  vyplňte zašlete na zpět na adresu  vbro@centrum.cz  do 

13.04. 2017. 

Příjem nebudu potvrzovat .  Přihlásit je možné též  na telefon 731 899 533. 

Přihláška je též možná  na místě při prezentaci v den konání . Pokud potřebujete 

ubytování  zašlete vyplněnou přihlášku . 

 

Povinnost členů sdružení je  se valné hromady zúčastnit. 

 

Valná hromada se koná v sále kulturního domu  Hornická 1695  347 01 Tachov. 

 

Prezence účastníků proběhne  20.04. 2017 na místě. Ubytování bude zajištěno  

v hotelu Olympic dle zaslaných přihlášek. 

Režijní  poplatek  za jednoho účastníka  činí  pro  členy  SZS  s ubytováním 

950,- Kč 

Pro nečleny je režijní poplatek  1.000,- Kč bez ubytování. 

Pro členy je poplatek bez ubytování  500,- Kč. 

Ubytování je možné zajistit pouze při včasně zaslané přihlášce.  
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Program: 

 

10,30 – 11,30  hod. prezence účastníků- administrace. 

12,00                       slavnostní oběd  na místě. 

13,00                       zahájení valné  hromady  

              schválení programu Valné hromady  

              volba  komisí 

              výroční zpráva o činnosti SZS  předsedy SZS za předchozí 

                                období      

              zpráva o hospodaření SZS  za rok 2016 – návrh rozpočtu na 

          rok 2017 

                                zpráva dozorčí rady a ostatních komisí 

              diskuse k předneseným zprávám 

                                 schválení usnesení  VH 

14,00                        závěr Valné hromady 

  

14,15  -  14,45           přestávka – Coffee  Break 

 

14,45                         vystoupení hostů VH,  a prezentace firem  

16,30                         předpokládaný závěr Valné hromady , volná diskuse 

 

19,00                          večeře a společné setkání v hotelu OLYPIC  

 

Pátek   21.04. 2017  

 

9,30   -    11,30  hod.           ZS Tachov  prohlídka   Sportovišť města Tachova. 

 

 

   
 

 
                                                            Bejček  Vladislav 

                                                                           Sekretář SZS 

 

 

 
Kontaktní adresa : Bejček Vladislav Pražská  480 337 01  Rokycany  

www.szs.cz  , e-mail:  info@szs.cz, telefon  :  731 899 533      

http://www.szs.cz/
mailto:info@szs.cz

