Centrum Ententyky, z.s.

Přihláška člena do ZS
Ruka, která hýbe kolébkou, hýbe celým světem.
(Anglické přísloví)
 Řádné členství dětí a mládeže do 18 let
 Řádné členství dospělých nad 18 let
 Čestné členství (nabídnuté členství ze strany členů ZS)

Jméno a příjmení:

_______________________________________________________

Datum narození:

_______________________________________________________

Adresa:

_______________________________________________________

Telefon:

_______________________________________________________

Email:

_______________________________________________________

Členství








Členem spolku mohou být fyzické i právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli
spolku, projeví aktivní zájem o práci ve spolku a zaplatí členský příspěvek.
Druhy členství:
• řádné členství dětí a mládeže do 18 let,
• řádné členství dospělých osob (nad 18 let),
• čestné členství.
Členství vzniká zaplacením příspěvku, jehož výši stanoví valná hromada (platí pro řádné
členství dospělých osob).
O členství rozhoduje výkonná rada na základě písemné přihlášky.
O členství obdrží přijatý člen potvrzení, jehož podobu stanoví výkonná rada.
Členství zaniká:
• vystoupením člena písemným oznámením radě,
• nezaplacením členského příspěvku,
• úmrtím člena,
• vyloučením člena na základě rozhodnutí valné hromady,
• zánikem sdružení.
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Centrum Ententyky, z.s.
Jsem si vědoma/vědom:








Člen ZS zachovává mlčenlivost o interních záležitostech ZS, o zaměstnancích ZS a
stejně tak o veškerých soukromých informacích týkajících se rodin spolupracujících s ZS.
Člen se snaží dosáhnout co nejširšího povědomí o činnosti ZS mezi veřejností.
Člen podporuje všestranně všechny dobrovolníky a zaměstnance ZS v úsilí při práci na
jednotlivých projektech a ve všech činnostech ZS.
Reprezentuje ZS navenek a jedná tak, aby šířil jeho dobré jméno.
Člen má právo:
• účastnit se valné hromady,
• řádní členové od 18 let mají právo volit a být volení do orgánů sdružení, účastnit se
valné hromady,
• členové mohou využívat veškeré stanovené výhody ZS, které vydává Výkonná Rada
ZS,
• obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat k nim vyjádření,
• podílet se na činnosti spolku,
• být informován o činnosti spolku.
Povinnosti člena:
• dodržovat stanovy spolku a jiné dokumenty sdružením přijaté,
• podporovat plnění cílů spolku,
• svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,
• platit členské příspěvky, jsou-li stanoveny,
• chránit majetek spolku.

Datum: _____________________

Podpis: _____________________

Podpis zákonného zástupce: _____________________
(u dítěte mladšího 18 let)
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