ČLENSKÝ ŘÁD
Sportovní klub neslyšících Brno, z. s.
Článek I.
Úvodní ustanovení
1.
2.

3.

4.

Členské příspěvky jsou formou částečné úhrady nákladů spojených se činnostmi
Sportovního klubu neslyšících Brno, z. s. (dále jen „Spolek“).
Všechny osoby, které se zúčastňují sportovního, tělovýchovného, kulturního a
společenského života klubu, a to za podmínek Stanov a jiných interních
předpisů Spolku, pokud byly v rámci klubu závazně přijaty a byl jim vydán
členský průkaz, jsou povinny platit Spolku členský příspěvek.
Členové Spolku musí podepsat prohlášení, že jsou si vědomi povinnosti platit
členský příspěvek, že se seznámili se Stanovami a Členským řádem klubu a že
s nimi souhlasí.
Členům Spolku je dána možnost se seznámit se Stanovami Spolku a Členským
řádem Spolku ve formě videí v českém znakovém jazyce nebo ve zvukové
podobě.

Článek II.
Členské příspěvky
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Všichni řádní členové Spolku jsou povinni platit členské příspěvky.
Členství ve Spolku se počítá vždy od 1. ledna do 31. prosince každého roku.
Členské příspěvky se platí jednou za kalendářní rok a to k 15. 2. každého roku.
V případě účasti člena Spolku na sportovních akcích pod záštitou střešní
organizace (Český svaz neslyšících sportovců), které jsou hned na začátku
následujícího roku, je daný člen povinen mít s předstihem zaplacený členský
příspěvek pro následující rok.
V případě, že člen zaplatí členský příspěvek po výše uvedeném dni, je povinen
zaplatit sankční přirážku.
O výši sankční přirážky rozhoduje Výkonný výbor Spolku. O svém rozhodnutí
musí všechny své členy informovat předem.
O výši členských příspěvků rozhoduje Valná hromada Spolku.
Dokladem o členství ve Spolku je členský průkaz, který je v evidenci Spolku.
Výkonný výbor Spolku může rozhodnout o prominutí členského příspěvku.

Článek III.
Zánik členství

1.
2.

Stanovy Spolku uvádějí možnosti zániku členství.
Řádné členství ve Spolku zaniká:
a) vyloučením pro závažné či opakované porušování členských povinností,
porušování Stanov Spolku. K vyloučení člena ze Spolku je třeba
rozhodnutí Výkonného výboru, které se danému členovi doručuje
v písemné podobě (e-mail nebo dopis);

b) vystoupením člena písemným oznámením do konce listopadu daného
roku a odevzdáním členského průkazu. Vystupující člen je povinen
uhradit všechny své nezaplacené příspěvky za dobu 5 let před rokem, ve
kterém vystupuje ze Spolku;
c) úmrtím člena nebo prohlášením za mrtvého.
Článek IV.
Závěrečné ustanovení
1.

Neplacení členských příspěvků v předepsané výši a stanoveném termínu
zbavuje registrované členy Spolku výhod a oprávnění, které byly spojeny
s jejich placením – při nedodržení případného náhradního termínu může dojít
k zastavení činnosti člena.

Schváleno dne 23. února 2018

