Komuniké č. 3
od AICO/AIOC členským asociacím
Datum: 22. května 2015
Předmět: AICO narozeniny
Vážení olympijští sběratelé,
je to úžasné, jak čas letí, již uplynul jeden rok od setkání vašich zástupců v Lausanne, Švýcarsko, 22.
května 2014. Zde byla založena nová organizace AICO a byl zvolen její první výkonný orgán. Dnes
můžeme plně konstatovat, že naše organizace je v plném provozu, s trvalým sídlem, bankovním účtem, a
velmi brzo i s novým logem a webovými stránkami. Proces to byl náročný, spolupracovali jsme při něm
s CIO a řadou dalších institucí. Celkový přehled aktivit naleznete v Kalendáři akcí 2014/2015 na konci
tohoto Komuniké.
Výkonný výbor si přeje vyjádřit poděkování panu Francis Gabet, paní Stéphanie Coppex a jejich kolegům
z Olympijského muzea.
Také bychom rádi poděkovali Jocelyne a Jean-Pierre Bernhard za jejich ochotu při vyřizování
administrativních záležitostí pro AICO.
V neposlední řadě potom si přejeme poděkovat Davidu Maiden za jeho praktické rady a jeho cenný přínos
při budování AICO.

1. Registrace AICO v organizačním členění CIO

2. Použití olympijských označení a symbolů
Výkonný výbor (dále jen VV) obdržel od několika
národních
asociací
s ohledem na
užívání
olympijské symboliky při tvorbě loga a dalších
náležitostí. Dodrželi jsme oficielní pokyny IOC
("Olympijské označení a olympijské symboly –
Zásady a pokyny pro použití organizací uznaných
CIO“) při navrhování nového loga a webových
stránek AICO. IOC si vyhradil plné právo zkoumat a
schvalovat naše navrhované designy pro obě
záležitosti.
Od IOC jsme získali souhlas s tím, aby mohly
členské asociace používat stejné symboly jako
používá AICO.

3. Návrh loga a webu AICO
VV uzavřel kontrakt s firmou BOP Design z USA na vytvoření designu loga a webových stránek AICO.
Jako doménové jméno bylo registrováno www.aicolympic.org . BOP Design již představil několik návrhů a
VV vybral dva koncepty pro logo a jeden pro web AICO. Jejich prezentaci najdete níže.
a. Logo
Dva návrhy pro logo jsou zcela odlišné, první je jednoduchý a odvážný, základem jsou plameny hořícího
ohně jako symbol dokonalosti ve sportu a vzdělávání, místo písmena „i“. Druhý návrh přidává zvláštní
ikonografické spojení které představuje druhy sběratelství, zoubkovaný profil známky pro filatelii, kruhový
obrys mince pro numizmatiku, hvězda jako symbol odznaku, a vlnité čáry stužky medaile pro memorabilie.
Oba návrhy jsou v modré a zlaté barvě.

b. Web
Horní část webu obsahuje obvyklou navigaci s údaji o složení naší společnosti a funkcích webu. Také si
všimněte, že obsah bude bohatý a zahrnuje olympijské sběratelské oblasti: filatelie, numismatika, odznaky
a memorabilia. Máme pro návštěvníky připraveny i řadu překvapení , která budou odhalena až k datu
zahájení webové stránky, doufejme že v polovině září v průběhu světového setkání Collectors Fair v Lake
Placid, stát New York.

Přijímáme připomínky našich členů k návrhům loga a webových stránek, které směrujte na našeho
místopředsedu AICO pana Marka Maestrone, který koordinuje tuto práci : vicepresident1@aicolympic.org
.
Je třeba zdůraznit, že výše uvedené návrhy loga a webových stránek jsou pracovní a nebyly dosud
předloženy IOC, který má právo konečného schválení. Návrhy jsou vám předloženy v tomto pracovním
provedení aby jednotliví členové i sběratelské asociace měli možnost se k nim vyjádřit dostatečně včas,
před schvalováním IOC.

4. Sběratelské výbory
Účinnost AICO bude závislá především na informacích, které vám budeme moci poskytnout
prostřednictvím našeho webu. V období několika příštích měsíců bude VV za pomoci společností sběratelů
vyvíjet organizační pokyny pro jednotlivé sběratelské obory. Například budeme pomocí dotazníkové akce
zjišťovat vaše mínění o organizování sběratelských akcí v době konání olympijských her. Chceme
napomáhat sběratelům ve zjišťování a poznávání předstíraných nebo napodobovaných materiálů a falz.
Toto je jenom několik příkladů obsahu, který by náš nový web mohl obsahovat. To by mělo vést k vytváření
sběratelských kolektivů, vedených experty v daném oboru. VV by rád uvítal každou myšlenku a nápady,
které můžete posílat předsedovi Romanu Babutovi:
president@aicolympic.org
Proto k sestavování výborů pro každý sběratelský obor pozveme z členů vašeho klubu zejména ty, jejichž
praktické znalosti a vědomosti mohou být použity ve prospěch všech ostatních sběratelů. Pokud máte ve
vašem klubu takové členy, uveďte je v tabulce:

U každého kandidáta uveďte prosím:
a. Stručnou sběratelskou charakteristiku / úspěchy kandidáta
b. Jazyk komunikace
c. Další poznámky
5. Rok 2015 - členský příspěvek

Pokud váš klub dosud nezaplatil své roční příspěvky, doporučujeme vám, aby jste tak učinili co nejdříve.
Termín je stanoven 30. června 2015. Jak již bylo dříve uvedeno, platba může být provedena buď
bezhotovostním převodem na náš bankovní účet nebo pomocí PayPal.
AICO akceptuje platby jen v EUR
Počet členů klubu a výše příspěvku:
5 to 20
50
21 to 50
100
51 to 100
140
101 to 200
260
201+
320
6. AICO 2014 - Rozpočet
VV s potěšením informuje členy, že IOC přijalo náš návrh rozpočtu na rok 2014 včetně naší

požadované dotace. Tato částka byla převedena na bankovní účet AICO a objeví se v roční účetní
uzávěrce.
7. 2015 Schůze exekutivy AICO & otevřené setkání sběratelů
Zde navrhujeme využít příležitosti konání Světového veletrhu sběratelů v Lake Placid v září 2015 a
uskutečnit zde ve dnech 10 – 13.9.2015 schůzi exekutivy AICO, stejně jako “otevřené setkání” pro všechny
sběratele zde přítomné za účelem informování o práci AICO a plánech do budoucnosti . VV si vyžádal od
IOC podporu na uspořádání tohoto jednání formou dotace na krytí nákladů. Potvrzení o navrhovaných
setkáních bude poskytnuto jakmile informace o konání bude k dispozici.

8. XXI. Světový veletrh sběratelů, Lake Placid, 10 – 13. září 2015
„XXI.th World Olympics Collectors Fair“ se bude konat v Lake Placid, New York, USA 10-13.září
2015. Další informace jsou k dispozici na jejich internetových stránkách:
www.lakeplacid2015.com
9. Olympijská multimediální knihovna
Již jsme vás informovali, že AICO a její členské asociace mohou mít prospěch z přístupu do Olympijské
multimediální knihovny. Vezměte prosím na vědomí, že i když je volný přístup, všechny žádosti ke
studování materiálů musí být provedeny prostřednictvím automatizovaného systému na internetových

stránkách knihovny, po následném schválení knihovnou. V závislosti jak mají být materiály použity, může
být nebo nemusí, uplatněn poplatek na vás nebo váš klub.
Jak získat přístup k webu: vytvořit nový účet na IOC Extranet
1. Jděte na: www.extranet.olympic.org
2. Klikněte na registrovat (Register)
3. Vyberte naší službu: Olympijská multimediální knihovna (The Olympic Multimedia Library) a
postupujte dle pokynů k registraci
4. Potvrďte vaší žádost a čekejte na schválení IOC
Prosím, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat s Vašimi dotazy, připomínkami a náměty.

S nejlepším olympijským pozdravem,
Výkonný výbor AICO
Kalendář akcí AICO 2014 / 2015
22. května 2014 AICO Zakládající Valné shromáždění
23. května 2014 Podepsáno memorandum o porozumění s Mezinárodním olympijským výborem
25. srpna 2014 Přiznání postavení AICO jako "uznaná organizace" v rámci CIO
12. říjen 2014
Pan Francis Gabet, ředitel Olympijského muzea navštívil XXI. Národní filatelistickou
výstavu - VARŠAVA 2014; diskuse s presidentem Romanem Babutem na téma AICO
14. listopad 2014 Uzavření smlouvy s pí Jocelyne Bernhard z Blonay ohledně trvalá adresa a
administrativní podpory pro AICO
15. listopad 2014 Návštěva R. Babuta v TOM Lausanne na pozvání pana F. Gabet a trojúhelníkové
telekonference s D. Maiden o budoucím uspořádání sběratelských akcí
16. listopad 2014 Podání žádosti do banky USB, Lausanne Branch, o otevření bankovního účtu
1. prosince 2014 Předložení žádosti o dotaci IOC a revidování AICO Roční finanční rozvahy 2014
9. prosince 2014 Rozhodnutí rady CIO o udělení AICO status "IOC uznaná organizace“ na IOC zasedání v
Monaku
28. ledna 2015 Banka USB - rozhodnutí o otevření bankovního účtu pro AICO
25. března 2015 Oficielní dopis podepsaný panem Thomas Bach, prezident MOV, s oficiálním přivítáním
AICO do olympijské rodiny
27. března 2015 AICO bankovní účet aktivní: První převod dotace MOV na náš účet
1. dubna 2015 Podepsání pracovní smlouvy pro návrh loga a webových stránek AICO podepsané s
BOP Design, Inc., společnost se sídlem v San Diegu v Kalifornii
13. dubna 2015 Dokončení podmínek pro BOP design webových stránek
14. dubna 2015 První tvůrčí setkání M. Maestrone s firmou BOP design - 1. návrh loga a designu webu
29. dubna 2015 Schválení AICO předplatné k přístupu do Olympijské multimediální knihovny
15. května 2015 Představení 2. kola návrhu loga a webu AICO
22. května 2015 Sestavení Komuniké č. 3

