REGISTRAČNÍ ŘÁD

ČESKÝ SVAZ MUŽSKÉHO LAKROSU

prosinec 2016

Článek 1
Základní ustanovení
1.1

Členové ČSML musejí být registrováni podle tohoto řádu (dále jako „registrace“). Soutěží
pořádaných ČSML se mohou zúčastnit pouze členové ČSML s výjimkou zahraničních
družstev.

1.2

Registrací se rozumí způsob, jakým se eviduje příslušnost člena ČSML k určitému
lakrosovému družstvu nebo klubu (dále jen „LK“). Registrace se prokazuje registračním
záznamem člena ČSML v databázi ČSML.

1.3

Člen ČSML může být registrován pouze za jeden LK a je pro něj veden pouze jeden
registrační záznam. Registrace se provádí od 6 let věku a je na dobu neurčitou.
Článek 2
Podklady pro registraci

2.1

Podkladem pro registraci je on-line přihláška obsahující:
-

jméno a příjmení,

-

e-mail,

-

datum narození,

-

pohlaví,

-

název LK, za který chce být člen ČSML registrován,

-

činnostní charakteristiku,

-

fotografii,

-

souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., ve znění
pozdějších úprav.

2.2

Za řádné vyplnění přihlášky a pravdivost všech údajů odpovídá hráč a LK. Úmyslné uvedení
nepravdivých údajů je disciplinárním proviněním.

2.3

Vyplněná přihláška se odešle vedoucímu LK, který ji potvrdí a odešle Registrační komisi
ČSML.

2.4

Na základě přihlášky se po schválení Registrační komisí ČSML provede registrační záznam
v databázi ČSML a členovi ČSML se přidělí registrační číslo.
Článek 3
Registrační záznam

3.1

Registrační záznam je registrační průkaz uchovávaný on-line. Registrační záznam se
používá pro potřeby soutěží a pro další potřeby stanovené předpisy a řády ČSML.
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Článek 4
Změny v registraci
4.1

Změny v registračním záznamu provádí Registrační komise ČSML v těchto případech:
a) přestup nebo hostování hráče,
b) změna činnostní charakteristiky,
c) změna názvu LK,
d) zánik LK.

4.3

Pokud LK zanikne, má hráč právo být zaregistrován do jiného LK, jako by se jednalo
o přestup, v souladu s přestupním řádem ČSML.

4.4

Dojde-li ke změně názvu mateřského klubu, Registrační komise ČSML upraví příslušný
záznam (záznamy) v databázi.
Článek 5
Zrušení a obnova registrace

5.1

Není-li hráč uveden na žádné soupisce k soutěži pořádané ČSML, jeho typ registrace se
automaticky změní na „Klub přátel lakrosu“ s platností na dobu neurčitou.

5.2

Zrušit registraci může člen ČSML nebo mateřský LK písemnou žádostí doručenou e-mailem
Registrační komisi ČSML. V takovém případě Registrační komise ČSML odstraní záznam
člena z databáze.

5.2

Hráč, který registraci zrušil, se může kdykoli registrovat znovu. Při obnově registrace se
postupuje jako v případě nové registrace.
Článek 6
Závěrečná ustanovení

6.1

Ve sporech o registraci mezi LK rozhoduje Registrační komise ČSML.

6.2

Porušení ustanovení tohoto řádu se považuje za disciplinární provinění.

6.3

Výklad tohoto řádu, jeho změny a doplňky provádí výkonný výbor ČSML.

6.4

Tento
Registrační
řád
ČSML
byl
schválen
dne 4. prosince 2016 a platí od 5. prosince 2016.
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