Doplňovací volby Zástupce Dejvické koleje
Předseda klubu Sincoolka vyhlašuje doplňovací volby na pozici Zástupce Dejvické koleje na
funkční období 2020 - 2021.

Základní informace
●

Zástupce Dejvické koleje hájí práva a zájmy studentů ubytovaných na Dejvické koleji,
jedná s vedením koleje a se Správou účelových zařízení (SÚZ) ČVUT.

●

Zástupci koleje automaticky vzniká mandát člena Představenstva - Představenstvo jako
celek rozhoduje o klubových záležitostech včetně finančních.

●

Zástupce Dejvické koleje mohou volit všichni studenti ubytovaní na Dejvické koleji.

●

Členové klubu Sincoolka se síťovým členstvím volí pouze elektronicky na stránce
https://volby.sin.cvut.cz. Volební urna kvůli situaci v ČR nebude k dispozici.

●

Aby byl kandidát zvolen, musí kromě celkového umístění splnit i podmínku získání
minimálně 5 % hlasů z celkového počtu oprávněných voličů.

Jak kandidovat na Zástupce Dejvické koleje?
●

Musíš být student ubytovaný na Dejvické koleji a člen klubu Sincoolka.

●

Vytvoř kandidátku v PDF, formátu A4 na výšku, která musí obsahovat následující
informace:
○

Jméno a příjmení

○

Fakulta

○

Fotografie

○

Číslo pokoje

○

E-mailová adresa

○

Cíle, které chceš prosadit

○

Formulace “Kandiduji na post Zástupce Dejvické koleje a s kandidaturou
souhlasím.”.

●

Měl by sis prostudovat Stanovy klubu Sincoolka a Volební řád, kde najdeš kompletní
informace. (Vše najdeš na https://wiki.sin.cvut.cz/ - Předpisy klubu)

●

E-mail s kandidátkou odešli na adresu volby@sin.cvut.cz z e-mailové adresy uvedené v
kandidátce.
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●

Volební komise ti potvrdí přijetí kandidátky, pokud splňuje veškeré náležitosti,
případně tě upozorní na nedostatky.

Harmonogram voleb
●

Podávání kandidátek: PO 2. 11. 2020 (0:00) - PO 16. 11. 2020 (23:59)

●

Vyvěšení přijatých kandidátek: ST 18. 11. 2020 (nejpozději 20:00)

●

Volby (internetové): PO 23. 11. 2020 (12:00) - NE 29. 11. 2020 (23:59)

●

Vyhlášení výsledků voleb: PO 30. 11. 2020 (20:00)

Co následuje po volbách
Kandidát, který získá ve volbách nejvíce hlasů, a zároveň splní podmínku získání minimálně
5 % hlasů z celkového počtu oprávněných voličů, usedne do Představenstva klubu.
Předseda klubu Sincoolka bude vítězného kandidáta kontaktovat s dalšími informacemi,
v případě potřeby mu pomůže se začátkem jeho funkce.

Volební komise
●

Adam Mitrenga

●

Martin Květoň

●

Daniel Frnka

V Praze 15. 10. 2020

Adam Mitrenga
Předseda klubu Sincoolka
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