Podmínky členství v TJ Klínovec: návrh na VH 21.11.2015
Úprava ČLENSKOU SCHŮZÍ 17.11.2016
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1) Přehled: Kategorie členství/práva a povinnosti členů dle kategorie:
PŘEHLED PRÁV A POVINNOSTÍ ČLENŮ
TJ KLÍNOVEC
POVINNOSTI
úhrada členského příspěvku
účast na členské schůzi
brigády
zakoupení permanentky
účast na tréninku, závodech a soustředěních
úhrada příspěvku na tréninkovou činnost
zajištěný doprovod pro trénink (s permanentkou)
úhrada poplatku za užívání zázemí TJ
PRÁVA
hlasování na členské schůzi
zakoupení zvýhodněné jízdenky
zázemí v areálu k dispozici
ranní přístup na svah
možnost ubytování
sleva v restauraci
možnost parkování
účast na tréninkové činnosti
bezplatné využití materiálu na trénink
garantovaný prostor na lyže
možnost úhrady výdajů na závody
vstup pro doprovod do prostor TJ

ČLEN
ŘÁDNÝ

DÍTĚ - ČLEN ZÁVODNÍHO
TÝMU

PODMÍNĚNÝ

(150%)

*
*

*
*

ŘÁDNÝ

PODMÍNĚNÝ

(150%)

PASIVNÍ ČLEN DOPROVOD ČESTNÝ ČLEN
ZÁVODNÍKA

2) Druhy členství:
Člen - řádný
Povinnosti
• Úhrada členského příspěvku ve stanoveném termínu.
• Brigádnické dny při závodech nebo brigádách pořádaných TJ v rozsahu stanoveném pro
danou sezonu
• Povinnost účasti na členských schůzích TJ Klínovec
• Příspěvek na tréninkovou činnost, pokud se jí člen chce pro danou sezonu účastnit
Práva
• Možnost hlasování na členské schůzi TJ
• Možnost zakoupení zvýhodněné sezonní jízdenky
• Má k dispozici zázemí v areálu TJ Klínovec - odpočinkové prostory a možnost uložení
výstroje (dle schválených pravidel užívání a kapacity)
• Ranní přístup na svah – dle dohody se Ski Areálem a při respektování podmínek pro
trénink TJ Klínovec
• Možnost ubytování dle stanovených podmínek
• Sleva v restauraci – dle dohody s provozovatelem
• Bezplatné parkování na parkovišti TJ (bez garance místa, dle dispozic smlouvy s Lesy ČR)
• Účast na tréninkové činnosti TJ za podmínek stanovených pro tréninkovou činnost

Dítě/Junior - závodní tým
Povinnosti
• účast na trénincích, soustředěních a závodech dle dohody s trenérem
• úhrada členského příspěvku ve stanoveném termínu
• zakoupení sezónní jízdenky pro závodníka a minimálně jednoho rodiče/doprovod
• úhrada příspěvku na tréninkovou činnost
Práva
• Zajištění zvýhodněné sezonní jízdenky
• Účast na celosezónní sportovní činnosti (tréninky, letní a zimní přípravná soustředění,
závody) pod vedením trenéra.
• Ranní přístup na svah na tréninky.
• Bezplatné využívání materiálu na trénink (tyče, vrtačky, vrtáky, atd.)
• Zajištěný vstup do prostor TJ a garantovaný úložný prostor na lyže v lyžárně v areálu TJ.
• Možnost ubytování dle stanovených podmínek
• Registrace závodníka u SLČR – úhrada kódového čísla a bodů.
• Možnost úhrady startovného a výdajů při závodech a soustředěních pro závodníky,
trenéry a doprovody (dle stanovených zásad).
• Zajištění vstupu do prostor TJ pro doprovod

•
•

Sleva v restauraci – dle dohody provozovatelem
Bezplatné parkování na parkovišti TJ (bez garance místa, dle dispozic smlouvy s Lesy ČR)

Doprovod závodního týmu (není členem TJ!)
Povinnosti
• poplatek 2000 Kč za rodinu (umožňuje střídání doprovodu při zajištění tréninků, využití
zázemí TJ Klínovec) ve stanoveném termínu
• zakoupení sezónní jízdenky za stanovenou cenu – 150% ceny pro členy TJ
• Brigádnické dny při závodech nebo brigádách pořádaných TJ v rozsahu stanoveném pro
danou sezonu
• Aktivní účast na zajištění tréninků, soustředění a závodů (doprava, stavba tratí, atp.) dle
dohody s trenérem
Práva
• Má k dispozici zázemí v areálu TJ Klínovec - odpočinkové prostory a možnost uložení
výstroje (dle schválených pravidel užívání a kapacity)
• Možnost ubytování dle stanovených podmínek.
• Sleva v restauraci – dle dohody provozovatelem
• Bezplatné parkování na parkovišti TJ (bez garance místa, dle dispozic smlouvy s Lesy ČR)

Pasivní člen

-

Člen při dosažení věku 65 let si může zvolit, zda si ponechá standardní členství se všemi právy a
povinnostmi člena, nebo zda bude pokračovat jako člen pasivní s omezenými povinnostmi a
právy
Toto své rozhodnutí pro následující rok oznámí VV TJ do stanoveného termínu (například konec
června).
Dále tento model členství umožňuje řešit členům mladším 65 let situace jako je například
dlouhodobý pobyt v zahraničí, dlouhodobá nemoc, mateřská dovolená, atp. Aktivní člen
v tomto případě požádá VV TJ o změnu statusu na člena pasivního, tuto žádost zdůvodní a VV o
ní rozhodne.
Povinnosti
• úhrada členského příspěvku ve stanoveném termínu
Práva
• Má k dispozici zázemí v areálu TJ Klínovec - odpočinkové prostory a možnost uložení
výstroje (dle schválených pravidel užívání a kapacity)
• Možnost ubytování dle stanovených podmínek.
• Sleva v restauraci – dle dohody s provozovatelem
• Bezplatné parkování na parkovišti TJ (bez garance místa, dle dispozic smlouvy s Lesy ČR)

Čestný člen
•

Návrh na udělení čestného členství předkládá VV TJ ke schválení členské schůzí TJ

Práva
• Má k dispozici zázemí v areálu TJ Klínovec - odpočinkové prostory a možnost uložení
výstroje (dle schválených pravidel užívání a kapacity)
• Možnost ubytování dle stanovených podmínek.
• Sleva v restauraci – dle dohody provozovatelem
• Bezplatné parkování na parkovišti TJ (bez garance místa, dle dispozic smlouvy s Lesy ČR)

3) Přijímání nových členů:

Podmíněné členství:
•

Pro všechny žadatele o členství v TJ platí zkušební lhůta 3 roky. Výjimkou jsou děti členů
ve věku do 12 let, ty se stávají členy okamžikem schválení členskou schůzí.

•

Při podání žádosti o členství platí všichni žadatelé nevratný registrační poplatek 10.000
Kč. V případě jejich přijetí za členy bude výše registračního poplatku odečtena od
poplatku za členství. Výjimku tvoří děti členů ve věku do 12 let, ty jsou přijímány
bezplatně. Další výjimku tvoří rodinní příslušníci členů, ti jsou přijímáni za poplatek
1.000Kč.

•

Žádosti o podmíněné členství registruje VV a předkládá je následující členské schůzi ke
schválení.

•

Osoby s podmíněným členstvím hradí 150% stanovené ceny permanentky oproti
členům (děti i dospělí). Výjimku tvoří rodinní příslušníci členů, kteří platí 100%.

•

Děti do 12 let, které MAJÍ předpoklad/zájem stát se aktivními členy závodního týmu,
jsou přijímány za jednorázový poplatek 10.000,- Kč. O přijetí dítěte za člena TJ rozhodne
členská schůze na základě doporučení vedoucího trenéra TJ po uplynutí zkušební lhůty.
(Věk dítěte je určen k datu podání žádosti o členství.)

•

Děti ve věku 12– 18 let, které MAJÍ předpoklad/zájem stát se aktivními členy závodního
týmu, budou přijímány za jednorázový poplatek 20.000,- Kč. O přijetí dítěte za člena TJ
rozhoduje členská schůze na základě doporučení vedoucího trenéra TJ po uplynutí
zkušební lhůty. (Věk dítěte je určen k datu podání žádosti o členství. Typickým
příkladem může být přestup závodníka z jiného oddílu například z důvodu změny
bydliště, atp. Věk dítěte je určen k datu podání žádosti o členství.)

•

Vstup dospělých a dětí bez zájmu o závodní lyžování – poplatek 50.000 Kč. Členství
schvaluje členská schůze TJ.

•

Vstupní poplatek za přijetí je splatný do 1 měsíce po rozhodnutí členské schůze o přijetí.
Neuhrazení ve stanovené lhůtě = nevzniká členství.

4) Všeobecné podmínky pro všechny členy
•
•
•

Platnost členství v LO je pro daný rok započtena zaplacením členského příspěvku.
Právo hlasovat na VH v daném roce je vázána pro daný rok na zaplacení příspěvku v
termínu – do září předchozího roku.
Členství automaticky zaniká při nezaplacení příspěvku dva po sobě jdoucí roky, případně
při neuhrazení dlužného členského příspěvku po dobu 18 měsíců.

Schváleno dne ………..

