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Příspěvek na rozvoj práce s mládeží na základě počtu 

dětí do 18 let registrovaných v klubu 

Příspěvek na rozvoj práce s mládeží představuje motivační část finanční podpory, kterou 

mohou jednotlivé kluby nárokovat na základě přihlášek nových prvočlenů – dětí do věku 18 

let. Prvočlenem je dítě, které doposud nebylo registrováno v žádném golfovém klubu.   

Tato část podpory vychází z předpokladu, že kluby jsou hned z úvodu roku 2017 schopny 

oslovit mládež získanou v první fázi projektu Se školou na golf a dále s ní pracovat, čímž 

zúročí svoji dosavadní práci. 

Příspěvek na jedno registrované dítě činí 2.000 Kč.  

O příspěvek na rozvoj práce s mládeží může požádat pouze klub, který je zapojen do projektu 

Se školou na golf. 

Klub může o příspěvek požádat ve dvou termínech:  

 I. termín: do 30. 6. 2017 

 II. termín: do 31. 10. 2017 

Součástí žádosti je seznam nově registrovaných hráčů obsahující jejich jméno a příjmení, 

datum narození, registrační číslo a datum zapsání na server ČGF. 

Maximální výše příspěvku pro jeden klub na rok 2017 je určena tímto klíčem: 

a) 16.000 Kč – klub, který do 30. 6. 2017 zaregistruje minimálně 5 dětí, získá do 

31. 10. 2017 příspěvek podle celkového počtu zaregistrovaných dětí do maximální 

výše 16.000 Kč. 

b) 10.000 Kč – klub, který do 30. 6. 2017 zaregistruje méně než 5 dětí, získá do 

31. 10. 2017 příspěvek podle celkového počtu zaregistrovaných dětí do maximální 

výše 10.000 Kč. 

Počet registrovaných dětí bude zároveň klíčem k poskytnutí potenciálních maximálních 

příspěvků v roce 2018, například: 

 Klub, který v roce 2017 zaregistruje 12 dětí, získá na rok 2017 příspěvek 16.000 Kč, ale 

zároveň pro rok 2018 navýší svůj potenciální maximální příspěvek pro nové, ještě 

neregistrované hráče na 24.000 Kč. 

 Klub, který v roce 2017 zaregistruje 3 děti, získá na rok 2017 příspěvek 6.000 Kč a 

zároveň ukotví svůj potenciální maximální příspěvek pro rok 2018 na 10.000 Kč. 

Věříme, že svoji tříletou činnost v projektu Se školou na golf dokážete zúročit ve vytyčený 

cíl, kterým je registrace dětí do Vašich golfových klubů. 

Pro žádost o Příspěvek na rozvoj práce s mládeží použijte přiložený formulář. 


