
Doplňovací volby do Představenstva klubu 
Sincoolka 2022 – 2023

Předseda klubu Sincoolka vyhlašuje doplňovací volby do Představenstva klubu Sincoolka na 
pozici Zástupce klubu na funkční období 2022 – 2023. 

Představenstvo je tvořeno 5+1+1=7 členy: 

● Zástupce klubu – standardně 5 členů

○ Volí je všichni členové klubu z řad kandidátů na Zástupce klubu. Rozhodují o chodu 

klubu, aktivitách a finančních prostředcích.

● Zástupce Sinkuleho koleje a Zástupce Dejvické koleje 

○ Nejsou voleni v těchto doplňovacích volbách.

Základní informace 

● Jako člen/ka klubu bydlící na koleji můžeš v těchto doplňovacích volbách kandidovat do

Představenstva na pozici Zástupce klubu. 

● Kandidátku odešli na adresu volby@sin.cvut.cz od pondělí 25. dubna 2022 

nejpozději do neděle 1. května 2022. Pokyny najdeš dále. 

● Kandidáty do Představenstva klubu Sincoolka mohou volit jen členové klubu. Hlasování

probíhá primárně elektronicky na stránce https ://volby.sin.cvut.cz. Pro členy klubu 

bude za účasti volební komise připravena rovněž možnost urnové volby. 

● Z voleb Zástupce klubu aktuálně postupuje 1 kandidát s nejvyšším počtem hlasů. Další

kandidáti v pořadí jsou automaticky zařazeni mezi náhradníky. 

● 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 kandidátku 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. 

Harmonogram voleb 

● Podávání kandidátek: pondělí 25. 4. 2022 (0:00) - neděle 1. 5. 2022 (23:59)

● Vyvěšení přijatých kandidátek: pondělí 2. 5. 2022 (12:00) 

● Volby (internetové i urnové): středa 4. 5. 2022 (12:00) – úterý 10. 5. 2022 (23:59) 

● Vyhlášení výsledků: čtvrtek 12. 5. 2022 (12:00)

Volební komise 

● Pavel Valach 

● Jakub Burdych

● Mykhailo Leskiv

V Praze 24. dubna 2022

Miroslav Čáp

Předseda klubu Sincoolka
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