Projekt „Tanec pro všechny“ a přerozdělení darů z loterií za 2014 na kluby s
členskou základnou do 18-ti let
ČSTS aktivně podporuje projekt ČOV, Česko sportuje. Děkujeme všem klubům, které se zapojily do
projektu Tanec do škol, a realizují výuku tance ve školkách, školách, a to jako součást tělesné výchovy
nebo jako mimoškolní činnost. Děkujeme také klubům, které se dlouhodobě aktivně starají o rozvoj
členské základny tanečního sportu. Pro další rozvoj tanečního sportu pro nejširší základnu každého
věku, prezidium ČSTS připravuje novou sekci v systému tanečního sportu, s prozatímním pracovním
názvem „Tanec pro všechny“. Připravuje se soutěžní systém pro děti od nejútlejšího věku, přes dívčí
či smíšená skupinová vystoupení, přes systém soutěží TS (teacher-student), učitel-student. Jako první
krok prezidium přistoupilo k přejmenování soutěží Hobby na třídu E. Pro „éčka“ platí stejná pravidla
jako pro bývalé Hobby. Pro soutěže uvažované sekce Tanec pro všechny nebude platit časové
omezení možnosti účasti v soutěžích.
Díky darům z loterií, které ČSTS v roce 2014 získalo na základě smlouvy s ČOV, účelově vymezených
na základnu sportovních organizací (do 18-ti let), ČSTS finančně podpoří všechny kluby, které pracují
s mladou členskou základnou, do svazu přivádějí nové mladé členy, aktivně se podílejí na rozvoji
tanečního sportu, jeho soutěžního systému, a mají ambice se podílet na nové koncepci Tance pro
všechny rozvojem aktivit, a to i soutěžních v rámci této nové sekce. Prezidium zadalo výkonné radě
úkol do příštího zasedání v březnu 2015 vypracovat a prezentovat soutěžní systém sekce „Tanec pro
všechny“. Již nyní máme cenné zpětné vazby od vás, vnímáme zájem o tuto novou dimenzi, a
budeme rádi za aktivní podněty vedoucích klubů, kteří mají svoje konkrétní představy, jak by se sekce
Tanec pro všechny měla rozvíjet.
Prezidium ČSTS 17.11.2014 schválilo přerozdělení darů z loterií pro rok 2014 do klubů za členy do
18-ti let ve výši min 200 Kč a za členy nově získané v roce 2014 ve výši min 400 Kč až do výše
vyčerpání daru. Případné převisy nad rámec výše darů z loterií při eventuálním dalším nárůstu
členské základny bude ČSTS kompenzovat z rezerv z předchozích období. (viz zápis PR17). Věříme, že
forma podpory rozvoje dětské až mládežnické základy díky darům z loterií budou rovněž stabilní.
Vývoj budeme moci odhadnout v průběhu příštího roku…
Cíl:
1) podpořit kluby, které pracují s dětskou, juniorskou a mládežnickou základnou
2) vytvořit podmínky pro začlenění co nejširší populace do systému ČSTS (sekce Tanec pro
všechny)
3) získat novou členskou základnu stabilního charakteru, tzn. pro tuto novou základnu najít
vyžití i v soutěžní oblasti, a podpořit kluby, které s touto základnou reálně pracují, doposud
nikoliv v systému ČSTS
Metodika čerpání darů z loterií za rok 2014:
Přihlášky členů za 2014 je možno vyřizovat do 18.12.2014 16:00 hod.
Členské příspěvky na 2. pololetí činí 100 Kč + 50 Kč správní poplatek za zavedení nového člena do
databáze.

Základní členský příspěvek na 2015 činí 200 Kč + správní poplatek 50 Kč u nových členů nebo u
stávajících členů ČSTS, kteří nestihli zaplatit ČP do konce roku 2014.
Nový člen, který zaplatí pouze ZČP bude moci soutěžit v budoucí sekci Tanec pro všechny (bude-li
pojem takto schválen Prezidiem ČSTS) nebo ve třídě E (bývalé hobby)
Klub je garantem za správnost a čitelnost přihlášek, vyplnění všech údajů. Neúplné přihlášky nebudou
akceptovány. Formuláře najdete na webu ČSTS, Informace/legislativa/dokumenty ke stažení.
Dary z loterií budou přerozděleny na pokladny klubů, které jsou zavedeny v informačním systému
ČSTS. Rozhodné datum pro přerozdělení prostředků je 31.12.2014. Klub má možnost z těchto účtů
čerpat prostředky pro potřeby své členské základy (na základě fakturace kolektivního člena svazu
s přiložením kopie vzniklé nákladové položky). Čerpání prostředků musí odpovídat Pravidlům pro
čerpání darů z loterií (vydalo ČOV). Takto přidělené prostředky bude možné čerpat do 31.8.2015. Po
tomto datu budou z pokladen klubů převedeny zpět.

