ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЧЛЕНСТВО НА
НОВИ КЛУБОВЕ В БФ КАНУ-КАЯК
1. Заявление за приемане на нов член на федерацията.
2. Декларация, че кандидатстващият за членство спортен клуб приема и ще спазва устава на
федерацията.
3. Съдебно решение за регистрация спортния клуб.
4. Копие от устава на спортния клуб, заверено от лицето, което го представлява.
5. Списък на треньорските кадри на клуба с отразена професионална квалификация и стаж по
специалността - Наредба № 2 от 2011 г.;. Прилага се копие от диплома или друг документ
удостоверяващ професионалната квалификация.
6.Удостоверение за вписване в централния регистър на Министерство на правосъдието за
юридически лица с нестопанска цел определени за извършване на обществено полезна дейност.
7. Учредителен протокол на клуба заверен с подписи и печат.
8.
Протокол от събранието на УС на клуба, че желае да кандидатства за член в
БФ Кану - каяк;
9.
Удостоверение за регистрация от агенция по вписванията;
10. Документи, удостоверяващ правото на ползване на спортен обект, съоръжение и материална
част (ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г.)
• Документи, удостоверяващ правото на ползване на подходящо място (хангар) за
стопанисване на материална част;
• Документ, удостоверяващ правото на ползване на водоема, в които ще се провеждат
тренировъчни занимания.
• Документи, удостоверяващ собственост или правото на ползване на материална част,
която ще се използва за провеждане тренировъчни занимания (да притежава минимум 8
едноместни лодки за обучение)
• Документи, удостоверяващ собственост на моторна лодка за спасителна дейност,
обучение и провеждане на тренировъчни занимания. В изключителни случай в зависимост
от спецификата на водоема, документ които удостоверява че спасителна дейност е
гарантирана от общината или друга организация отговорна за тази дейност.
11. Ако отговаря на горните условия Новият СК член на БФКК има статут на кандидат член
(наблюдател) за първата година на членството си и може да участва във вътрешния спортен
календар на федерацията, като постигнатите класирания се взимат под внимание на следващата
година за финансиране
12. Картотекирането на състезателите трябва да става само при писмено подписана декларация за
съгласие при положение, че лицето е пълнолетно, ако не е се подписва декларация от родител
(настойник), който дава съгласието си детето му да бъде картотекирано за дадения клуб.
13. При положение, че Нови СК членове на БФКК развиват реална дейност, участват и имат
класиране в ДОШ и ДИШ на минимум 8 състезатели от различни възрастови групи за първата
година и 12 състезатели от различни възрастови групи за втората година, то той придобива статут
на редовен член на БФКК, в противен случай отпада от БФКК и необходимо ново
кандидатстване за членство съгласно тоя правилник.
14. След приемане на спортен клуб за член на БФКК се вписва като юридическо лице с
нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност и се регистрира в националния
регистър на спортните организации в Република България към Министерство на младежта и
спорта.
Приети на УС провел се на 17.12.2016г.

