STATUT
Čestný člen České triatlonové asociace
§ 1. Vymezení pojmu
Čestné členství je nejvyšší vyznamenání České triatlonové asociace (dále jen ČTA). Čestné členství
je ustanoveno Stanovami ČTA, a to bodem 2.1.2.2 a 2.4 platných Stanov ČTA.
§ 2. Volba
1. Čestné členství může Valná hromada udělit osobám starším 40 let, které se zvláště zasloužily o
rozvoj českého triatlonu. Čestným členem může Valná hromada zvolit kteroukoliv osobu, která
svou dlouholetou prací ve prospěch triatlonu osvědčila svůj zájem o triatlonové hnutí a tento
sport, jako výraz uznání a poděkování.
2. Návrhy na volbu této osoby předkládá Valné hromadě Rada ČTA prostřednictvím pracovního
předsednictva Valné hromady, a to jednou za 2 roky ode dne schválení tohoto dokumentu.
3. Návrhy na volbu této osoby může podat kterýkoliv člen ČTA. Tento návrh musí být doručen na
sekretariát ČTA nejméně tři měsíce před konáním Valné hromady. Sekretariát je povinen předložit
tyto návrhy Radě ČTA nejpozději na posledním jednání Rady ČTA před konáním Valné hromady.
4. Rada ČTA má právo kterýkoliv návrh odmítnout bez udání důvodu.
5. Čestné členství může Valná hromada v závažných případech odebrat.
§ 3. Práva čestného člena
1.
2.
3.
4.

Čestný člen ČTA má právo účastnit se Valné hromady jako host.
Čestný člen ČTA má právo předkládat své návrhy Radě ČTA i Valné hromadě ČTA.
Čestný člen ČTA obdrží doživotní registraci ČTA a osvědčení o udělení čestného členství.
Čestný člen ČTA má právo udělení statutu Čestný člen ČTA odmítnout.
§ 4. Počet čestných členů, uveřejnění

1. Počet čestných členů není omezen.
2. Mimo schválené čestné členy in memoriam, čestný člen ČTA souhlasí s uveřejněním svého
profilu (jméno, příjmení, datum narození a foto/video) v rámci registračních systémů ČTA.
§ 5. Platnost
1. Statut je platný a účinný dnem jeho schválení Valnou hromadou.
Schváleno Radou ČTA v Praze dne 21.10.2021.
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