Volby do Představenstva klubu Sincoolka
Volby Zástupců klubu, Zástupce Sinkuleho koleje a Zástupce
Dejvické koleje na období 2020 - 2021
Předseda klubu Sincoolka vyhlašuje řádné volby do Představenstva klubu Sincoolka na
funkční období 2020 - 2021.
Představenstvo klubu Sincoolka rozhoduje o kolejních záležitostech včetně finančních.
Každoročně se konají volby, které rozhodují o jeho složení. Představenstvo je tvořeno 5+1+1=7
členy:
●

Až 5 Zástupců klubu
○

●

Volí je všichni členové klubu z řad kandidátů na Zástupce klubu.

Zástupce Sinkuleho koleje a Zástupce Dejvické koleje
○

Je volen všemi ubytovanými studenty na dané koleji a zastupuje jejich zájmy,
zejména při jednání s orgány SÚZ ČVUT. Kolejní zástupce je automaticky členem
Představenstva klubu Sincoolka

Základní informace
●

Jako člen/ka klubu bydlící na koleji můžeš kandidovat do Představenstva na pozici
Zástupce klubu, nebo na pozici Zástupce své koleje, nikoliv však obojí najednou.

●

Kandidátku podej na adresu volby@sin.cvut.cz od pondělí 17. února 2020
nejpozději do neděle, 23. února 2020. Pokyny najdeš dále.

●

Kandidáty do Představenstva klubu Sincoolka mohou volit jen členové klubu. Členové
klubu volí primárně elektronicky na stránce https ://volby.sin.cvut.cz. I pro členy klubu
bude připravena volební urna.

●

Zástupce koleje mohou volit všichni studenti ubytovaní na příslušné koleji. Členové
klubu Sincoolka se síťovým členstvím volí primárně elektronicky na stránce
https://volby.sin.cvut.cz. Pro ostatní bude připravena volební urna.

●

Na Sinkuleho i Dejvické koleji bude volební urna k dispozici během volebního týdne.
Přesná místa a termíny vyhlásí volební komise nejpozději se začátkem hlasování.

●

Z voleb Zástupce klubu postupuje 5 kandidátů s nejvyšším počtem hlasů. Z voleb
zástupců kolejí postupuje vždy jeden s nejvyšším počtem hlasů za každou kolej.

●

Aby byl kandidát zvolen, musí kromě celkového umístění splnit i podmínku získání
minimálně 5 % hlasů z celkového počtu oprávněných voličů.
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Jak kandidovat na Zástupce klubu Sincoolka?
●

Je třeba být členem klubu Sincoolka a ubytovaný na Sinkuleho nebo Dejvické koleji;

●

Vytvoř k
 andidátku v PDF ve formátu A4 na výšku. Musí se v ní objevit:

●

○

Tvé jméno a příjmení,

○

Tvá fotografie, ze které Tě poznáme,

○

Číslo pokoje, na kterém jsi ubytován,

○

Tvá e-mailová adresa,

○

Cíle, které chceš prosadit.

Kandidátka musí také obsahovat formulaci: „
 Kandiduji do Představenstva klubu
Sincoolka a s kandidaturou souhlasím.“

●

Prostuduj si Stanovy klubu Sincoolka a Volební řád.

●

Odešli kandidátku na adresu volby@sin.cvut.cz z e-mailu v kandidátce.

●

Pokud je kandidátka v pořádku, volební komise ti potvrdí její přijetí.

Jak kandidovat na Zástupce Sinkuleho koleje?
●

Je třeba být student ubytovaný na Sinkuleho koleji a člen klubu Sincoolka.

●

Vytvoř k
 andidátku v PDF ve formátu A4 na výšku. Musí se v ní objevit:

●

○

Tvé jméno a příjmení,

○

Fakulta, kterou studuješ,

○

Tvá fotografie, ze které Tě poznáme,

○

Číslo pokoje, na kterém jsi ubytován,

○

Tvá e-mailová adresa,

○

Cíle, které chceš prosadit.

Kandidátka musí také obsahovat formulaci: „Kandiduji na post Zástupce Sinkuleho
koleje a s kandidaturou souhlasím.“

●

Prostuduj si Stanovy klubu Sincoolka a Volební řád.

●

Odešli kandidátku na adresu volby@sin.cvut.cz z e-mailu v kandidátce.

●

Pokud je kandidátka v pořádku, volební komise ti potvrdí její přijetí.
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Jak kandidovat na Zástupce Dejvické koleje?
●

Je třeba být student ubytovaný na Dejvické koleji a člen klubu Sincoolka.

●

Vytvoř k
 andidátku v PDF ve formátu A4 na výšku. Musí se v ní objevit:

●

○

Tvé jméno a příjmení,

○

Fakulta, kterou studuješ,

○

Tvá fotografie, ze které Tě poznáme,

○

Číslo pokoje, na kterém jsi ubytován,

○

Tvá e-mailová adresa,

○

Cíle, které chceš prosadit.

Kandidátka musí také obsahovat formulaci: „Kandiduji na post Zástupce Dejvické
koleje a s kandidaturou souhlasím.“

●

Prostuduj si Stanovy klubu Sincoolka a Volební řád.

●

Odešli kandidátku na adresu volby@sin.cvut.cz z e-mailu v kandidátce.

●

Pokud je kandidátka v pořádku, volební komise ti potvrdí její přijetí.

Co následuje po volbách
●

Kandidáti, kteří získají ve volbách nejvíce hlasů, usedají do představenstva klubu.

●

První zasedání svolává současný Předseda klubu Sincoolka.

●

Zástupce koleje zastupuje danou kolej vždy při jednání s vedením koleje či SÚZem a
plní povinnosti samosprávy koleje – viz stanovy klubu.

Harmonogram voleb
●

Podávání kandidátek: pondělí 17. 2. 2020 (0:00) - neděle 23. 2. 2020 (23:59)

●

Vyvěšení přijatých kandidátek: p
 ondělí 24. 2. 2020 (12:00)

●

Volby (internetové i urnové): pondělí 2. 3. 2020 (12:00) – neděle 8. 3. 2020 (23:59)

●

Vyhlášení výsledků: p
 ondělí 9. 3. 2020 (12:00)

Volební komise
●

David Folwarczný

●

Kateřina Němcová

●

Pavel Valach

V Praze 13. února 2020
David Folwarczný
Předseda klubu Sincoolka
3/3

