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1. Pravidla pro podporu letních soustředění. 
1.1. Soustředění se musí uskutečnit v období od 1. června do 30. září 2023. 
1.2. Účastníci, na které je podpora vyplácena, musí být členy klubu z Ústeckého kraje 

registrovaného u ČSJu. Účastníci musí mít uhrazené členské příspěvky ČSJu 2023. 
1.3. Věkové kategorie účastníků jsou bez omezení. 
1.4. Minimální délka soustředění je 5 dní. 
1.5. Výše podpory je 300,- Kč za každého účastníka (včetně trenérů),  
1.6. Maximální výše podpory pro jeden klub je 15.000,- Kč. 
1.7. Každý klub může žádat pouze 1 x za kalendářní rok. 
1.8. Žádost o podporu musí být podána písemně nebo emailem s přiloženou pozvánkou na 

soustředění a prezenční listinou na adresu předsedy KSJu: predseda@ksju-uk.cz do 15. 
října 2023. 

1.9. Na později podané žádosti nebude brán zřetel. 
1.10. Po schválení žádosti klub vyfakturuje níže uvedeným způsobem do 15 kalendářních 

dnů od schválení žádosti. 
1.11. Na poskytnutí podpory není právní nárok. 

 
Na podporu nemají nárok kluby, které mají nesplacené závazky vůči KSJu ÚK. 
 
Fakturační údaje:  
Krajský svaz juda Ústeckého kraje,  
pobočný spolek Českého svazu juda  
Kekulova 972/34a,  
40001 Ústí nad Labem - Klíše  
IČO: 22746404  
Číslo účtu: 2002159495/2010  
 
Předmět fakturace: Fakturujeme Vám za uspořádání letního soustředění v roce 2023. 
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