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Titl.
Michalovce 13.12.2017
Všetkým vedúcim družstiev žiakov FO a FK prihlásených
na 33. ročník „Vianočného turnaja ObFZ Michalovce žiakov v halovom futbale“ pre sezónu 2017/2018
Vec:
Pokyny k vyplneniu tlačiva „Hromadné vyúčtovanie cestovných výdavkov“
na 33. ročník „Vianočného turnaja ObFZ Michalovce žiakov v halovom futbale“ pre sezónu 2017/2018
Oblastný futbalový zväz Michalovce okrem iného hradí všetkým družstvám FO a FK v rámci ObFZ
Michalovce, štartujúcim na 33. ročníku „Vianočného turnaja ObFZ Michalovce žiakov v halovom futbale“ pre
sezónu 2017/2018, ktorý sa uskutoční v stredu 27.12.2017 od 7:30 h do 14:30 h v Športovej hale Gymnázia Pavla
Horova v Michalovciach, aj cestovné výdavky.
K tomu všetkým 6 prihláseným družstvám žiakov FO a FK na stránke ObFZ zverejnil aj tlačivo „Hromadné
vyúčtovanie cestovných výdavkov“, ktoré sú si vedúci jednotlivých družstiev povinní 2x vytlačiť, vyplniť podľa
týchto pokynov a vyplnené odovzdať po prvom stretnutí svojho družstva na turnaji hlavnému organizátorovi turnaja aj s
prípadnými cestovnými lístkami. Len na základe odovzdania týchto podkladov budú družstvám uhradené výdavky.
Každé družstvo si môže účtovať cestovné výdavky maximálne pre 12 hráčov do výšky polovičného
cestovného verejným hromadným dopravným prostriedkom a pre 1 vedúceho družstva do výšky celého cestovného
verejným hromadným dopravným prostriedkom (v prípade použitia osobných áut aj pre maximálne 3 vodičov do výšky
celého cestovného verejným hromadným dopravným prostriedkom).
Vedúci každého družstva žiakov FO a FK je povinný v tlačive vyplniť:
- názov akcie:
33. r. Vianočného turnaja ObFZ žiakov v halovom futbale
- miesto konania:
Michalovce
- začiatok akcie dňa:
27.12.2017 o 07:30 h
- ukončenie akcie dňa: 27.12.2017 o 14:30 h.
Do tlačiva je potrebné uviesť údaje všetkých svojich hráčov (maximálne 12), vedúceho družstva (maximálne
1) a pri použití osobných áut aj údaje prípadných vodičov (maximálne 3).
Pri každom z nich je potrebné uviesť:
1 – Poradové číslo:
1, 2, 3, ….., atď.
2 – Meno účastníka a jeho bydlisko:
priezvisko, meno, presná adresa bydliska, PSČ
napr.
Michal Slivka
Tulipánová 51
072 22 Strážske
3 – Deň cesty:
27.12.2017
4 – Odchod-Príchod:
napr.
odchod: 07:00 (myslí sa z miesta bydliska)
príchod: 07:25 (myslí sa do miesta turnaja)
odchod: 14:45 (myslí sa z miesta turnaja)
príchod: 15:30 (myslí sa do miesta bydliska)
5 – km: každý vo vrchnom okienku uvádza počet km z miesta bydliska do miesta akcie, v dolnom počet km
z miesta akcie do miesta bydliska
6 – Číslo cest. lístka: každý uvádza číslo svojho cestovného lístka (v prípade použitia osobného auta, je
potrebné uviesť jeho ŠPZ)
7 – Cestovné: v hornom okienku sa uvádza výška cestovného v € z miesta bydliska do miesta akcie podľa
cestovného lístka (napr. 0,40), v dolnom výška cestovného v € z miesta akcie do miesta bydliska (napr. 0,40);
pri použití osobného auta sa uvádza výška cestovného verejným hromadným dopravným prostriedkom!
8 – Stravné:
dá sa pomlčka
9 – Nocľažné, ubytovanie:
dá sa pomlčka
10 – Ošatné:
dá sa pomlčka
11 – Ostatné preukázané vedľ. výdavky: dá sa pomlčka
12 – Spolu:
uvádza sa súčet cestovného (napr. 0,80)
13 – Potvrdenie o prevzatí a číslo OP:
každý do širšieho obdĺžnika uvádza svoj vlastnoručný podpis,
do užšieho dospelý uvádza číslo svojho obč. preukazu.
Úplne dole na tlačive vedúci každého družstva uvedie:
V Michalovciach dňa 27.12.2017 a vpravo dolu v časti „podpis účtovateľa akcie“ tlačivá vlastnoručne podpíše.
Nič iné sa v týchto tlačivách nevyplňuje!!! Ak výprava na podujatie pricestovala verejným hromadným
dopravným prostriedkom ako spojom, má pri vyúčtovaní predložiť aj cestovné lístky!
Oblastný futbalový zväz Michalovce

