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UPRAVUJÍCÍ DELEGACI NA ZAHRANIČ NÍ AK CE 

VE ZNĚNÍ SCHVÁLENÉM DNE 2 1 . 4 . 2 0 1 3  

ČLÁNEK 1  

DEFINICE 

1. Zahraniční akcí se pro potřeby tohoto vnitřního předpisu rozumí taková akce pořádána v 
zahraničí, na kterou mají možnost MK coby organizace vyslat své zástupce.  

2. Delegací se rozumí osoby reprezentující na dané zahraniční akci MK.  

ČLÁNEK 2  
INFORMOVÁNÍ O MOŽNOSTI ÚČASTI NA ZAHRANIČNÍ AKCI 

1. Stálí zástupci, případně jiné osoby skrze, které jsou MK informováni o svém možném 
zastoupení na zahraniční akci definované v čl. 1, informují o této nabídce bez zbytečného 
prodlení Tajemníka HK MK. 

2. Tajemník HK MK zodpovídá za to, že je informace o možné účasti na zahraniční akci: 
a. rozeslána e-mailem všem členům MK,  
b. umístěna na webu MK a na Facebooku MK,  
c. případně zveřejněna jiným vhodným způsobem.  

3. Součástí informace o možné účasti na zahraniční akci je termín pro podání přihlášek.  

ČLÁNEK 3  
SESTAVOVÁNÍ DELEGACE 

1. Stálý zástupce při příslušné organizaci a Rada Zahraničního klubu MK jsou oprávněni 
navrhnout složení delegace.  

2. Delegaci sestavuje VV MK, který: 
a. zohlední návrhy stálého zástupce a Rady ZK MK, 
b. přihlédne k aktivitě uchazečů a jejich předpokládanému přínosu na zahraniční 

akci, 
c. určí vedoucího delegace.  

3. V případě, že VV MK nerozhodne v potřebném termínu, sestaví delegaci za stejných 
podmínek Grémium MK. 

4. V případě, že ani Grémium MK nerozhodne v potřebné lhůtě, sestaví delegaci za stejných 
podmínek předseda MK.  

5. V případě omezené kapacity mají při výběru přednost členové ZK MK. 



ČLÁNEK 4  
RŮZNÉ 

1. Vedoucí delegace: 
a. zodpovídá za vypracování zprávy z dané zahraniční akce. Ta je zveřejněna na 

webu MK, 
b. informuje o průběhu zahraniční akce, jakož i o všech podstatných skutečnostech, 

VV MK.  
2. Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem schválení. 


