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ČLEN TRENÉRSKÉ KOMISE 

 

Odborná trenérská komise České asociace cheerleaders (dále jen „ČACH“) 

hledá dobrovolníka do svých řad! 
 

Kompetence člena odborné trenérské komise: 

 

 Vystupuje v zájmu a jménem trenérů členských týmů/klubů ČACH se zájmem 

o rozvoj cheerleadingu v České republice. 

 Navrhuje témata a obsah školení, workshopů a dalších akcí v oblasti vzdělání trenérů 

a členské základny. Podílí se na jejich koncepci a organizaci. 

 Navrhuje a reviduje koncepci soutěžního řádu ČACH, zejména pak obecných 

soutěžních pravidel a portfolio otevíraných soutěžních divizí v nadcházející sezóně, 

v souladu s pravidly ECU a ICU. 

 Podílí se na nominacích a výběru sportovců a trenérů roku. 

 Má poradní hlas v rozhodování o udělení či zamítnutí žádostí o výjimky. 

 Má prioritní právo zastupovat ČR v komisích s obdobným obsahem v navazujících 

institucích, zejména pak v Trenérské komisi ECU. 

 

Nabízíme: 

 

 Práci pro zajímavé sportovní odvětví 

 Práci v přátelském a dynamickém prostředí 

 Možnost realizovat své nápady a myšlenky 

 Možnost významně se podílet se na rozvoji cheerleadingu v ČR a odvětví vůbec 

 Účast na vybraných akcích, školeních a soutěžích zdarma 

 Možnost poznat zákulisí akcí a soutěží 

 Osobní rozvoj 

 

Požadavky na člena odborné trenérské komise: 

 

 Znalost oboru a aktuálního prostředí 

 Spolehlivost, loajalita, pečlivost 

 Samostatnost, ale i schopnost práce v týmu 

 Aktivní uživatelská znalost práce na PC (MS Word, Excel, PowerPoint) 

 Znalost anglického jazyka výhodou 

 Organizační schopnosti výhodou 
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Popis pozice člena komise ČACH plynoucí se směrnice č. 3/2014: 

 

1. Členství v komisích je dobrovolné. Doporučeným minimálním počtem členů komise 

jsou 3. Komise si zvolí svého předsedu, který bude kontaktní osobou vůči ČACH. 

Členství člena výkonného výboru ČACH v komisích není dovoleno. Jedna osoba 

může být členem více komisí ČACH.  

2. Komise má povinnost prostřednictvím svého předsedy podávat čtvrtletní zprávy o své 

činnosti výkonnému výboru ČACH, konkrétně vybranému garantovi komise z řad 

výkonného výboru ČACH.  

3. Člen komise ČACH nemá podpisové ani rozhodovací právo za ČACH.  

4. Členství v komisích ČACH má dobrovolnický charakter a funkce je vykonávána bez 

nároku na odměnu. 

 

 

 

 

 

 

Pro více informací a dotazy kontaktujte cach@cach.cz . 

 

Své životopisy včetně motivačního dopisu zasílejte na email cach@cach.cz a to do 20. ledna 

2017. 

 

 

Těšíme se, že právě ty se staneš součástí našeho týmu! 
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