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ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK 
 

Platbu členského příspěvku je možné provést: 

 

 Převodem z účtu na účet 213776574/0300 

(pro identifikaci platby uvádí plátce jako VS své číslo popisné, do 

zprávy pro příjemce uvádí plátce: jméno a příjmení). 

 V hotovosti v herně centra, KD Heršpice 91 dle provozu herny.  

 O stavu členských příspěvků a zaplacení členství pro další období 

bude CE informovat každé pololetí (leden/červen). 

 Členové, kteří příspěvek neuhradili, jsou vyzváni k urychlené 

úhradě členského příspěvku v mimořádném termínu, a to do 14. 

dne příslušného období s upozorněním, že po nezaplacení do tohoto 

termínu bude členovi pozastaveno členství (ztráta práv člena). 

 Členové sdružení s pozastaveným členstvím jsou vedeni na 

zvláštním seznamu a nemůžou využívat žádné členské výhody. Po 

zaplacení členství v dalším období mu bude členství opět 

obnoveno. 

 Noví členové mohou podat přihlášku o členství a zaplatit členství 

kdykoliv během roku. 

 Hospodaření s členskými příspěvky: členské příspěvky jsou 

využívány dle rozhodnutí Výkonné rady, použití členských 

příspěvků je doloženo v účetnictví CE. 
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VÝHODY ČLENSTVÍ 
 

Centrum Ententyky nabízí tři typy členství: 

 řádné členství dětí a mládeže do 18 let, 

 řádné členství dospělých osob (nad 18 let), 

 čestné členství. 

 

Řádné členství jako jediné má valnou hromadou odsouhlasený členský 

příspěvek 300, -Kč/ rok (kalendářní), který je kompenzován mnoha výhodami. 

Ostatní členství jsou zdarma. Členský příspěvek lze rozdělit do dvou splátek 

vždy ve výši 150,-Kč. Tyto splátky musí být vždy uhrazeny k 10/2 a k 10/7 

daného období. 

 

Mezi hlavní výhody patří zejména: 

 Prominutí zaplacení korunového poplatku za položku na jarní a podzimní 

burze (dle aktuálních pravidel pro jednotlivé burzy). 

 Vstup do herny ZS pro řádné členy zdarma. Ostatní 30,- Kč. 

 Zvýhodněné permanentní vstupné na pořádané kurzy, semináře, pohybové 

aktivity pro děti i dospělé (aktuálně např. efektivní cvičení pro dospělé, 

cvičení s dětmi, jóga pro dospělé, knížkohrátky, elektrohrátky). 

 Zvýhodněné ceny vstupenek na jednotlivé akce. 

 Možnost rezervace či koupě vstupenek dříve než široká veřejnost. 

 Zvýhodněné nákup dle registrace ZS u jednotlivých dodavatelů služeb a 

zboží. Např.: nákup knih u nakladatelství, Educaplay – nábytek, hračky, 

Vonekl – zahradnictví a dekorace, Makro. 

 Zapůjčení inventáře centra k soukromým účelům (gril, pípa, hot dog 

přístroj, ozvučení mobilní herní prvky – houpadla, hopsadla, padák, atd.) 

 Možnost zúčastnit se kulturně-společensky-sportovních aktivit v rámci 

spolku. 

 Možnost zapůjčení edukativních knih pro děti a maminky z nově 

vznikající knihovničky centra 

 
 


