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Určeno : Sportovcům zařazeným do programu „Centrum individuálních sportů kraje
Olomouckého (CISKO)“ v období 2016 a novým žadatelům o zařazení.
Věc : Dopis představenstva CISKO, z.s. zařazeným sportovcům, příp. novým zájemcům.
Mladí sportovní přátelé !!
Centrum individuálních sportů kraje Olomouc, jehož iniciátorem a realizátorem je
Olomoucká krajská organizace ČUS za významné finanční podpory Olomouckého kraje, má
za sebou již desátý rok činnosti. Za tuto dobu již podpořilo přes tisícovku mladých
talentovaných sportovců částkou přesahující 10 milionů korun.
Důkazem toho, že se jedná o smysluplný projekt je skutečnost, že program CISKO, z.s.
má i nadále podporu nově zvoleného vedení Olomouckého kraje. Vzhledem k novelizaci
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se poněkud komplikuje cesta financí z
Olomouckého kraje na příjemce dotace CISKO z.s., ale vás, sportovců, se tyto změny a
problémy přímo nedotknou. Můžete tedy již nyní plánovat sezónu 2017 s vědomím, že část
prostředků na svoji sportovní přípravu budete moci hradit z projektu CISKO, z.s.. Je možno
počítat s tím, že finanční prostředky budou k dispozici ke konci 2. čtvrtletí roku 2017.
Proplacení nákladů je možné za celý rok 2017, tedy za období od 1.1.2017 do 15.11.2017.
Konečný termín čerpání bude upřesněn ve smlouvě s každým zařazeným sportovcem.
Na webové stránce www.cisko.cz je umístěn dotazník, jehož úplné a pečlivé vyplnění je
podmínkou pro vaše zařazení do programu CISKO, z.s. pro rok 2017 a bude sloužit jako
podklad pro vypracování smlouvy na rok 2017. Noví zájemci o členství v CISKO z.s. zde
rovněž najdou přihlášku k zařazení nového člena.
Přihlášky lze podávat od 20.3. 2017 do 30. 4. 2017 k rukám organizačního pracovníka
CISKO, z.s. p. Ivo Kuby, Na Střelnici 41, Olomouc 779 00 (kancelář Olomoucké krajské
organizace ČUS – SCS).
Pro letošní rok 2017 platí pravidla pro přijímání a zařazování mladých sportovců do
programu dle znění Podmínek pro zařazování sportovců, uvedených v Dokumentech CISKO,
z.s. na webových stránkách. Podmínky čerpání vašich finančních příspěvků se nemění a jsou
nastaveny tak, abychom podpořili především zlepšení a zkvalitnění tréninkového procesu
(kempy a soustředění, přípravné soutěže), regeneraci, zdravotní péči, povolenou podpůrnou
výživu, výrazně jsou omezeny a limitovány náklady na nákup oblečení a materiálu.
Přejeme vám ve vaší sportovní činnosti v roce 2017 hodně úspěchů, zdraví a pohody.
Věříme, že budeme moci konstatovat, že projekt, jehož jsme iniciátory a realizátory, vám
přispívá ke zlepšení podmínek pro přípravu, že se pozitivně projeví na vašem sportovním
růstu a přinese našemu regionu další výrazné sportovní úspěchy.
V Olomouci dne 15. března 2017
Za představenstvo CISKO z.s.
Jaroslav Novák v.r.
předseda představenstva

