Obecné zásady členství TJ Sokol Němčičky (dále jen TJ)
1.Členem TJ se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním a
stanovami TJ. Podmínky pro vstup členů a zásady členství v TJ schvaluje valná
hromada TJ.
2.V TJ jsou vedeny tři druhy členství:
a) řádné členství
b) přidružené členství

- má veškerá práva člena
- nemá volební a hlasovací právo a nemá právo být volen
do orgánů TJ
c) čestné členství
- je udělováno výkonným výborem; toto členství nezakládá
jeho nositeli volební a hlasovací právo a právo volby do orgánů TJ
Po podání přihlášky se stává nový člen členem přidruženým. O přijetí či nepřijetí
žadatele do statutu přidruženého členství rozhoduje výkonný výbor TJ. Rozhodnutí
výkonného výboru TJ je platné až do konání nejbližší valné hromady TJ, která
rozhodnutí o členství může přezkoumat či změnit. Rozhodnutím valné hromady TJ
může být nositel přidruženého členství převeden mezi řádné členy TJ. O získání
statutu řádného člena TJ rozhodne na 2.řádném zasedání po získání statutu
přidruženého členství valná hromada TJ.
3. Členství v TJ je dobrovolné. Přihláška se podává v kanceláři TJ nebo
prostřednictvím odpovědné osoby z oddílu, jejímž členem se chce zájemce stát.
4. O všech členech TJ je vedena v kanceláři TJ členská evidence, která obsahuje
nejméně jméno, příjmení a rodné číslo člena, kontaktní adresu a telefon. Osobní
údaje člena TJ vedené v členské evidenci musí být zpracovány a nakládáno s nimi
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona “O ochraně osobních údajů “ v platném
znění.
5.Odmítnutí členství :
a) žadatel o přidružené členství - musí být žadateli sděleno písemnou formou
nejpozději do dvou měsíců od rozhodnutí výkonného výboru TJ. Toto odmítnutí musí
být odůvodněno. Rozhodnutí výkonného výboru TJ může být změněno ve smyslu
posledního odstavce čl.2 tohoto dokumentu rozhodnutím valné hromady TJ.
Rozhodnutí může valná hromada TJ projednat jednak z vlastního podnětu, nebo na
základě podnětu, předloženého jí odmítnutým žadatelem o přidružené členství.
Rozhodnutí valné hromady TJ je konečné.
b)žadatele o řádné členství - musí být žadateli sděleno písemnou formou nejpozději
do dvou měsíců od rozhodnutí valné hromady TJ. Toto odmítnutí musí být
odůvodněno. Rozhodnutí valné hromady TJ je konečné.
6.Na členství v TJ není právní nárok.
7.Každý člen TJ má právo účastnit se podle svých zájmů a schopností sportovních
aktivit a činností TJ. Má právo být volen do funkcí v oddíle i TJ, a to za předpokladu
dovršení 18 let věku a v souladu s článkem 2 tohoto dokumentu.

8.Členství v TJ zaniká:
a) vystoupením člena, a to na základě jeho písemného oznámení TJ
b) vyloučením pro neplacení členského příspěvku do termínu, který stanovuje
výkonný výbor TJ. Výkonný výbor TJ je povinen předem vyzvat člena, který
stanovenou dobu nezaplatil členské příspěvky, o neprodlené zaplacení, a to s
upozorněním na možnost zániku jeho členství v TJ z důvodu neplacení členských
příspěvků.
c) vyloučením na základě rozhodnutí valné hromady TJ
d) úmrtím
e) zánikem TJ
9.Člen TJ je povinen dostavit se na jednání výkonného výboru TJ, pokud je na
jednání přizván.

Schváleno valnou hromadou dne 28.3.2008
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