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Volby do představenstva klubu Sincoolka
Volby zástupců samosprávy Sinkuleho a Dejvické koleje
na období 2013/2014
Volby do představenstva klubu Sincoolka se konají ve dnech 15. 4. 2013 (12:00) – 19. 4. 2013
(23:59) elektronickou nebo urnovou formou.
Volby zástupců samosprávy Sinkuleho a Dejvické koleje se konají ve dnech 15. 4. 2013 (12:00) –
19. 4. 2013 (23:59) urnovou nebo elektronickou formou.
•

Zástupce koleje mohou volit všichni ubytovaní na koleji. Členové klubu Sincoolka s Plným
členstvím volí elektronicky na stránce http://volby.sin.cvut.cz. Ostatní volí urnovým
systémem na vrátnici.

•

Kandidáty do představenstva klubu Sincoolka mohou volit jen členové klubu. Členové klubu
s Plným členstvím volí elektronicky na stránce http://volby.sin.cvut.cz. Pro členy klubu
s Fitness členstvím (150 Kč) bude na vrátnici připravena volební urna.

•

Zástupci kolejí jsou voleni všemi ubytovanými na koleji a zastupují jejich zájmy, zejména
při jednání s orgány SUZ ČVUT. Kolejní zástupce je automaticky členem představenstva
klubu Sincoolka.

•

Z ostatních pěti členů představenstva se volí předseda a místopředseda klubu.
Představenstvo pak rozhoduje o kolejních záležitostech.

Informace pro kandidáty
•

Svou kandidátku pošlete na email volby@sin.cvut.cz nejpozději do 5. 4. 2013 (23:59).

•

Kandidátky musí obsahovat:
•

Jméno a příjmení kandidáta, Kolej, Číslo pokoje, Fakultu, Email,

•

Fotografii kandidáta (musí být poznat, kdo na dané fotografii je)

•

Vaše vize - tedy to čeho by jste chtěli na Vámi zvolené pozici dosáhnout.

•

„Kandiduji / do Představenstva klubu Sincoolka / na pozici zástupce Sinkuleho koleje /
na pozici zástupce Dejvické koleje / a s kandidaturou souhlasím.“
(použijte jen tu část formulace mezi znaky / , která se týká vaší kandidatury)

•

Email s kandidátkou musí být odeslán z emailové adresy, která je uvedena na kandidátce.

•

V týdnu od 8. 4. 2013 se uskuteční předvolební setkání kandidátů s voliči, kde mohou
kandidáti prezentovat svůj program. Účast na setkání je dobrovolná.

Upozornění
Nebude-li na některé koleji zvolen její zástupce,
bude daná kolej v souladu se stanovami klubu odpojena od internetu.

Co následuje po volbách
•

Kandidáti, kteří získají ve volbách nejvíce hlasů, usedají do představenstva klubu. Z voleb
do představenstva klubu postupuje 5 kandidátů s nejvyšším počtem hlasů. Z voleb zástupců
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kolejí postupuje vždy jeden s nejvyšším počtem hlasů za každou kolej.
•

Z členů představenstva, kteří byli voleni členy klubu, se vybere předseda. Hlasování
o předsedovi se účastní všech 7 členů představenstva.

•

Předseda si vybere svého zástupce, místopředsedu, a nechá si jej novým představenstvem
schválit.

•

Volba předsedy a místopředsedy klubu probíhá na první schůzi představenstva.

•

Zástupce koleje zastupuje danou kolej vždy při jednání s vedením koleje, či SUZem a plní
povinnosti Samosprávy koleje – viz stanovy klubu.

Podání kandidátek
•

Zaslat emailem na volby@sin.cvut.cz nejpozději do 5.4.2013, 23:59.

Harmonogram voleb
•

Podávání kandidátek: do 5. 4. 2013 (23:59)

•

Seznámení s kandidáty a jejich volebními programy: 8. 4. 2013 – 19.4.2013

•

Samotné volby (internetové i urnové): 15. 4. 2013 (12:00) - 19.4.2013 (23:59)

•

Výsledky voleb: 22. 4. 2013 (20:00)

Volební komise
•
•
•

Simona Osvaldová
Barbora Pilcová
Pavol Žilecký

V Praze 19. března 2013
Martin Barič
předseda klubu
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