Přihláška do SHL
pro sezónu 2021/2022

V1.00

Identifikační údaje týmu
Sportovní název týmu:
Název týmu:
(v případě, že je název shodný nevyplňovat)
Sídlo týmu:
IČO:
Právní forma:
Týmové barvy:
Barva dresů - domácí zápasy (tmavá varianta):
Barva dresů - venkovní zápasy (světlá varianta):

Vedoucí týmu
Jméno a příjmení:
Adresa trvalého pobytu, PSČ:

Telefon:
Email:

Zástupce vedoucího týmu
Jméno a příjmení:
Adresa trvalého pobytu, PSČ:

Telefon:
Email:
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Podmínky účasti ve Slezské hokejové lize
Vedoucí týmu souhlasí s tím, že podmínkou jeho účasti ve Slezské hokejové lize (dále jen „SHL“) je:
- zabezpečení účasti týmu v SHL v sezóně 2021/2022 dle platných pravidel a řádů SHL, v souladu s
dalšími rozhodnutími orgánů SHL a platnými obecně závaznými předpisy.
- dodržování a respektování platných předpisů a řádů SHL a rozhodnutí orgánů SHL. Jedná se o
stanovy, řády, pravidla a rozhodnutí orgánů SHL.
- používání správného názvu SHL nebo Slezská hokejová liga.
- vedení veškerých případných jednání týmu s hráči jiných týmů pouze oficiálně se souhlasem vedení
těchto týmů.
- přihlášení týmu do sezóny 2021/2022 proveďte zasláním emailu s kopii vyplněné přihlášky na email
prihlasky@shliga.cz do 31.8.2021. Podepsaný originál je nutné předat nejpozději do 14-ti dnů po
tomto termínu vedení ligy.
- zaplacení startovného ve výši 18.500 Kč, které bude splatné do 31.8.2021 na účet SHL
ČÚ. 2001322908/2010, vedený u FIO banky, a.s. Do zprávy pro příjemce uveďte: „STARTOVNÉ +
název týmu“.

Technické podmínky
Tým je povinen:
- neprodleně oznamovat SHL, k rukám vedení ligy, veškeré změny ve skutečnostech, které jsou
uvedeny v této přihlášce. Tým je srozuměn s tím, že vůči SHL jsou platné a aktuální pouze ty
skutečnosti, které v přihlášce či její změně uvedl a doložil přílohami. K právním úkonům osob, které
ve vztahu k SHL nemají oprávnění za tým jednat, z tohoto důvodu nebude brán zřetel, a to až do té
doby, než bude prokázáno jejich oprávnění jednat jménem týmu. Tímto není dotčeno nebo omezeno
právo týmu udělovat plné moci nebo pověření.
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Právo účasti v soutěži
- Tým bude nejprve zapsán na listinu přihlášených týmů pro sezónu 2021/2022.
- Do sezóny 2021/2022 budou registrovány pouze týmy, které se účastnily ročníku 2020/2021.
- Registrace týmu do SHL bude provedena až po uhrazení celkové výše startovného.
- Startovné i zálohy jsou nevratné.

Plnění závazků, zákonné povinnosti
- Tým je povinen plnit své závazky. V případě, že tým nebude delší dobu své závazky plnit nebo bude
v prodlení s placením svých dluhů vůči SHL, bere tímto na vědomí, že takové jednání se bude
považovat za zvlášť závažné provinění, v jehož důsledku může dojít k vyloučení týmu ze soutěže.
- Tým, jeho členové, hráči a funkcionáři jsou povinni dodržovat právní předpisy a vystupovat tak, aby
nepoškodili dobré jméno Slezské hokejové ligy.

Vyplňte hůlkově a čitelně!
Vedoucí týmu: ____________________________
Jméno a příjmení

____________________________
Podpis

Zástupce vedoucího týmu: ____________________________
Jméno a příjmení

____________________________
Podpis

V _______________________________ dne ___________ 2021

Převzetí přihlášky ze strany SHL

Dne _____________ 2021

____________________________
Podpis zástupce SHL
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