ČADG v rámci podpory juniorů vypisuje na rok 2021 následující dotační
programy:

1. Podpora juniorů formou úhrady části startovného na turnajích 1. a 2. DGL a MČR
2. Podpora juniorů formou dotace organizátorům táborů se zaměřením na discgolf
Dotační programy jsou hrazeny ze zdrojů ČADG na rozvoj sportovních aktivit dětí a mládeže
a jejich použití se řídí těmito pravidly a pokyny VR ČADG.
Pro rok 2021 je na dotační programy určena celková částka do výše 75.000 Kč.

1. Podpora juniorů formou úhrady části startovného na turnajích 1. a 2. DGL a
MČR
Úhrada 50 % startovného pro členy ČADG, kteří se zúčastní turnaje 1. a 2. DGL a kteří v roce
2021 dosáhnou nejvýše 18 let věku. Dotace od ČADG za jednotlivý turnaj zároveň nesmí
převýšit částku 400 Kč.
Mechanismus čerpání programu 1:
Příjemcem dotace je pořadatel turnaje.
Nejpozději 15 dní po skončení turnaje pořadatel předloží VR ČADG jmenný seznam účastníků
turnaje, kterým poskytl slevu na startovném, a fakturu pro vyplacení příslušné částky.
Předpokládaná výše vyplacené dotace z DP 1 za rok 2021 je do 20.000, - Kč.

2. Podpora juniorů formou dotace organizátorům táborů se zaměřením na
discgolf
Dotace organizátorům příměstského nebo pobytového tábora se zaměřením na discgolf,
jejichž tábora se účastní osoby, které v roce 2021 dosáhnou nejvýše 18 let věku. Pro rok 2021
činí tento příspěvek 60 Kč na osobu a den za příměstský a 120 Kč na osobu a den za pobytový
tábor. Dotace musí primárně sloužit ke snížení ceny tábora.
Mechanismus čerpání programu 2:
Organizátor tábora se zaměřením na discgolf podá VR ČADG žádost o dotaci 14 dnů před
začátkem tábora a zároveň nejpozději 30. dubna 2021. O přidělení dotace rozhodne VR ČADG
nejpozději do 14 dnů od přijetí žádosti. V případě, že celková požadovaná částka převýší
částku na tento dotační program vyhrazenou, může být tato částka VR ČADG v odpovídajícím
poměru krácena. Dotace bude poskytována do vyčerpání alokované částky.
Organizátor tábora po skončení akce pošle VR ČADG program tábora, jmenný seznam
účastníků s jejich rokem narození a krátké shrnutí tábora spolu s několika fotografiemi.
ČADG do 30 dnů od obdržení příslušné dokumentace zašle organizátorovi tábora na příslušný
účet za každého účastníka částku 120 Kč x počet dnů, po které tábor trval, v případě

pobytového tábora, částku 50 Kč x počet dnů, po které tábor trval, v případě příměstského
tábora.
Příjemcem dotace je právnická osoba, jejíž hlavní, nebo vedlejší činností či účelem je
organizování sportovních, případně volnočasových aktivit pro děti.
Předpokládaná maximální výše vyplacené dotace z DP 2 za rok 2021 je 55.000, - Kč.
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ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU ČADG z. s.
Dotace pro rok:

2021

Žadatel:
(úplný a přesný název)

Adresa žadatele:
Ulice:

Č. p.:

Obec:

PSČ:

Tel.:

IČ:

E-mail:

Bankovní spojení:
Číslo
žadatele:

účtu

Kód banky:

Statutární zástupce žadatele:
Jméno, příjmení:
Adresa:
Telefon:
E-mail:

Mobil:

Příloha č. 1
Dotace na tábor se zaměřením na discgolf:
Charakteristika tábora (komu je určen, podíl aktivit souvisejících s discgolfem a jejich výčet,
personální zabezpečení discgolfových aktivit):

Účel dotace:

Datum: . . . . . . . . . . . . .

Podpis (případně) razítko žadatele: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

