Vodácky klub „HRON“ Kalná nad Hronom
IČO: 17640199, DIČ: 2021575985, reg. MV č. VVS/1-900/90-3174-2, č. ú. v SLSP: 28623832 / 0900

Smernica VK HRON Kalná nad Hronom č. 1/2011

O členstve vo VK a členských príspevkoch.
( ÚPRAVA SMERNICE č.1/2009)
Článok I

Úvodné ustanovenia
1. Smernica o členstve a členských príspevkoch vo Vodáckom klube HRON Kalná nad Hronom (ďalej len VK) konkretizuje vznik,
podmienky a zánik členstva vo VK v duchu článku III Stanov VK.

Článok II

Zásady pre prijatie za člena VK
1. Riadnym členom VK sa môže stať osoba, ktorá úspešne zvládla tzv. čakateľské obdobie (min. 6 mesiacov od prihlásenia). Počas tohoto
obdobia sa čakateľ môže plne zúčastňovať života vo VK, nemá však ešte právo využívať výhody členov VK (poplatky za akcie a pod.).
Po uplynutí tohoto obdobia ČS posúdi činnosť čakateľa (brigády, akcie a pod.) a rozhodne o jeho prijatí.
2. Podmienkou riadneho členstva vo VK je zaplatenie členského príspevku na kalendárny rok. Členský príspevok je povinný každý člen
VK uhradiť do 31. marca v danom kalendárnom roku. V opačnom prípade automaticky prestáva byť členom VK.
3. Čestné členstvo vo VK môžu získať fyzické osoby za mimoriadne zásluhy o rozvoj VK. Udeľuje ho ČS. Čestní členovia VK sú
oprávnení využívať všetky výhody ako riadny člen VK.

Článok III

Členský príspevok VK za kalendárny rok
1. Členský príspevok pre riadneho člena VK je stanovený nasledovne:
Kategória
žiaci ( do 14 r. )
dorast ( 15-18 r. ),
študenti (denní) od 19 r.( do 26 r.)
dospelí

klubový príspevok

Známka ZVR

Známka KST

2,- €
5,- €
5,- €
10,- €

2,- €
2,- €
4,-€
4,-€

0,5 €
1,- €
1,- €
2,5 €

2. Čestní členovia VK neplatia členské príspevky.

Článok IV

Brigády
1.
2.
3.

Dospelí členovia klubu sú povinní odpracovať počas kalendárneho roka 8 brigádnických hodín pri údržbe lodenice.
Za nesplnenie tejto povinnosti bude člen povinný zaplatiť sankciu vo výške 1 € za každú neodpracovanú hodinu a to ešte pred
zaplatením členského príspevku na ďalší rok.
Povinnosť zaplatiť sankčný poplatok s konečnou platnosťou posúdi VČS po zhodnotení, pričom môže vziať do úvahy aj inú činnosť
v prospech klubu, než je spomenutá v ods.1.

Článok V

Záverečné ustanovenie
1. Táto smernica bola schválená Výročnou členskou schôdzou VK HRON Kalná nad Hronom dňa 5. marca 2011 a týmto dňom
nadobúda účinnosť. Nahrádza v plnom rozsahu smernicu č. 1/2009 zo dňa 28. februára 2009.

V Kalnej nad Hronom

5. marca 2011

Jaroslav Fraňo
predseda VK HRON
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