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Pravidlá organizácie zrazov OZ SSK 
 

1. Definícia pojmov 
 

- zraz – je riadne plánovaná a organizovaná akcia členom OZ. Pod zrazom rozumieme 
oficiálny zraz – zraz organizovaný pod záštitou OZ, 

 
- stretnutie – je  plánovaná akcia členov klubu za určitým účelom, neorganizovaná pod 

záštitou OZ (neoficiálny zraz), 
 

- organizátor zrazu – je člen OZ, ktorý je zodpovedný za plánovanie, prípravu 
a priebeh zrazu,  

 
- organizátor stretnutia – je člen klubu alebo OZ, ktorý je zodpovedný za plánovanie, 

prípravu a priebeh stretnutia, 
 

- „supervízor pre zrazy“  – je člen výboru OZ, ktorý usmerňuje, kontroluje a pomáha 
organizátorovi zrazu alebo stretnutia pri realizácii plánovanej akcie a zodpovedá za 
riadnu prípravu akcie. Má práva na zverejňovanie akcií na webe,  

 
- člen klubu – je fyzická osoba registrovaná na oficiálnej stránke OZ a nemusí byť 
členom OZ.  

 
2. Pravidlá organizovania zrazov a stretnutí 

 
2.1. Predkladanie návrhov na organizáciu akcií  

 
- O každom pripravovanom zraze alebo stretnutí organizovanom členom klubu musí 

byť informovaný supervízor pre zrazy,  
- Supervízor pre zrazy informáciu o zraze alebo stretnutí zverejní na webe alebo udelí 

práva na jej zverejnenie organizátorovi akcie, 
- Subaru zrazy supervízor prekonzultuje s aktívnymi členmi OZ až následne po tom sa 

zraz zverejní, 
- O Subaru stretnutí supervízor informuje aktívnych členov OZ, pred samotným 

zverejnením. 
 
 

2.2.  Organizácia akcií 
 

- Každá akcia (zraz a stretnutie) členov klubu a fanúšikov značky Subaru musí byť 
riadne a zodpovedne naplánovaná a pripravená, 

- Pri jednodňových akciách je potrebné zabezpečiť všetky potrebné povolenia na vstup, 
jazdu, parkovanie ak to miesto akcie vyžaduje, zaistiť bezpečnosť všetkých 
zúčastnených ako aj ostatnej verejnosti a zabezpečiť náležité poučenie o pravidlách 
bezpečnosti správania sa na akcii, 
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- Pri viacdňových akciách je potrebné zabezpečiť všetko ako pri jednodňových akciách, 
plus kompletné a primerané ubytovanie pre všetkých, riadne miesto na parkovanie pre 
všetky automobily a možnosť primeraného stravovania pre všetkých zúčastnených, 

- Na každej organizovanej akcii, pri ktorej sa plánuje jazda mimo štátnych ciest 
a verejných priestorov, je potrebné zabezpečiť všetky potrebné povolenia na 
legalizáciu vstupu a používania takéhoto priestoru,  

- Každý zúčastnený akcie je povinný držať sa pokynov organizátora, 
- Každý zúčastnený akcie je povinný správať sa tak, aby neohrozil dobré meno klubu 

a OZ, 
- Pri neoficiálnych akciách sa OZ dištancuje od prípadných pochybení, stíhaní ako 

jednotlivcov tak organizátorov týchto akcií a nezodpovedá za dôsledky takéhoto 
konania, 

- Usporiadatelia akcií a ani samotné OZ nenesú žiadnu zodpovednosť za prípadne škody 
na majetku a zdraví spôsobené nevhodným správaním účastníkom akcie, 

- V prípade že účastník akcie poruší pokyny organizátora alebo svojím nevhodným 
správaním spôsobí majetkovú ujmu alebo poškodí dobré meno OZ, môže byť na 
základe rozhodnutia vedenia OZ vylúčený z OZ SSK bez nároku na vrátenie pomernej 
časti členského príspevku. Ak nie je členom OZ a je iba členom klubu, môže mu byť 
zablokované prihlasovacie meno na oficiálnej stránke OZ. 

 
2.3.   Periodicita akcií  
 

- Periodicita akcií má odporúčajúci charakter. Množstvo zrazov a stretnutí bude 
prispôsobené záujmu a požiadavkám členov klubu. 

- Zraz, organizovaný OZ – 2 x ročne , letný a zimný 
- Stretnutia a iné akcie organizované OZ, členmi klubu alebo tretími osobami 

v ľubovoľnom počte pri dodržaní postupu podľa čl. 2.1 a 2.2 
 
 

3. Všeobecné a záverečné ustanovenia 
 

- Všetky tieto informácie k organizácii akcií a vzťahu k OZ si je každý člen klubu 
povinný preštudovať a dodržiavať nastavené podmienky v tejto oblasti fungovania OZ 
tak, aby sa zabezpečilo trvalo udržateľné, seriózne a dobré meno OZ pred verejnosťou. 

 
 
V Bratislave dňa:   12.01.2010 Ivan Špilda  - “taxi“ 
 supervízor pre zrazy 
 
 


