Všeobecné podmínky členství Gym Praha z.s.
-

Členem Hanuman Gym Praha z.s. se může stát na základě své svobodné vůle každá fyzická osoba,
která souhlasí s posláním spolku. O přijetí za člena rozhoduje výkonný výbor, který stanoví podmínky
pro vstup členů, a to podle obecných zásad členství schválených valnou hromadou.
Členské příspěvky na rok 2014-2015 činí 1300,- Kč dospělí a 1000,- Kč děti (rokem je myšleno
období od listopadu do listopadu roku následujícího, výše příspěvku je po celý rok neměnná, příspěvky
jsou pro následující rok schvalovány výkonným výborem v dostatečném předstihu )
Členství vzniká podáním přihlášky (dle vzoru ), zaplacením ročního členského příspěvku na účet
Hanuman Gym Praha z.s. č. : 7939575001/5500 (Raiffeisen bank) a splněním všeobecných podmínek
členství
Každý člen obdrží v co nejkratší době členskou průkazku, která opravňuje k řadě výhod, slev u
partnerských firem, o aktuálních výhodách slevách a akcích budete informováni na našich webových
stránkách a prostřednictvím facebooku
Práva a povinnosti členů

1. Základní práva řádných členů jsou :
a) účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností sportovního, tělovýchovného, kulturního
a společenského života v rámci spolku jako celku a to za podmínek Stanov spolku a v
případě účasti v soutěžích českých sportovních svazů, též podmínek jejich soutěžních řádů,
pokud byly v spolku závazně přijaty,
b) účastnit se všech akcí, školení a seminářů, které podle povahy svého zaměření umožňují
odborný a výkonnostní růst, s právem podílet se na všech výhodách, které z členství
vyplývají,
c) uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritiku a to podle povahy buď přímo anebo
prostřednictvím zástupce členů v orgánech spolku
d) účastnit se jednání orgánů spolku jedná - li se o jeho činnosti nebo chování,
2. Základní povinnosti řádného člena jsou :
a) dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy a základní etické a mravní normy sportovce,
b) plnit usnesení a rozhodnutí orgánů ,
c) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží k zabezpečení činnosti spolku, jakož i
usilovat o jeho dobré jméno,
d) řádně a včas platit příslušné příspěvky, jakož i jiné poplatky související s jeho členstvím a
činností v spolku, pokud o tom příslušný orgán spolku podle stanov rozhodl,
e) řádně plnit funkce a úkoly, jimiž byl člen pověřen.
3. Řádné členství zaniká :
a) vystoupením člena,
b) vyškrtnutím pro neplnění základních povinností, o vyškrtnutí rozhoduje výkonný výbor,
c) vyloučením pro závažné provinění neslučitelné s členstvím, o vyloučení rozhoduje výkonný
výbor,
d) úmrtím člena či zánikem spolku ( dobrovolným rozpuštěním, sloučením s jiným sdružením
anebo pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění ).

