Směrnice o členství 1/2017

Druhy členství:
1. Řádné členství
2. Rodinné členství
3. Členství nezletilých

Ad 1)
Řádný člen čerpá při splnění daných podmínek finanční dotace a slevy v plné výši.
Ad 2)
Rodinný člen žije ve stejné domácnosti s řádným členem. Není aktivním chovatelem,
nečerpá finanční dotace. Slevy na akcích klubu může uplatňovat neomezeně.
Ad 3)
Nezletilý člen viz řádný člen.

Členský příspěvek
Výše členského příspěvku:
a) Řádný člen 500,- Kč
b) Rodinný člen 100,- Kč
c) Členství nezletilého člena 250,- Kč
Při členství od 30. 6. do 31.1. následujícího roku lze uplatnit z členského příspěvku řádného
člena slevu 200,- Kč.
Členství ve spolku je podmíněno zaplacením členského příspěvku na daný rok, a to
nejpozději do 31.1. daného kalendářního roku. V případě, že nebude úhrada provedena do
stanoveného termínu, je člen spolku povinen uhradit manipulační poplatek 100,- Kč k
řádném členskému příspěvku.

Zápisné
Hradí ve výši 100,- Kč jednorázově všichni noví členi.

Směrnice s okamžitou platností schválena Výborem KCHBO, z. s. dne 23. 2. 2017.

Směrnice o členství 1/2017

Druhy členství:
4. Řádné členství
5. Rodinné členství
6. Členství nezletilých

Ad 1)
Řádný člen čerpá při splnění daných podmínek finanční dotace a slevy v plné výši.
Ad 2)
Rodinný člen žije ve stejné domácnosti s řádným členem. Není aktivním chovatelem,
nečerpá finanční dotace. Slevy na akcích klubu může uplatňovat neomezeně.
Ad 3)
Nezletilý člen viz řádný člen.

Členský příspěvek
Výše členského příspěvku:
d) Řádný člen 500,- Kč
e) Rodinný člen 100,- Kč
f) Členství nezletilého člena 250,- Kč
Při členství od 30. 6. do 31.1. následujícího roku lze uplatnit z členského příspěvku řádného
člena slevu 200,- Kč.
Členství ve spolku je podmíněno zaplacením členského příspěvku na daný rok, a to
nejpozději do 31.1. daného kalendářního roku. V případě, že nebude úhrada provedena do
stanoveného termínu, je člen spolku povinen uhradit manipulační poplatek 100,- Kč k
řádném členskému příspěvku.

Zápisné
Hradí ve výši 100,- Kč jednorázově všichni noví členi.

Směrnice schválena Výborem KCHBO, z. s. dne 23. 2. 2017.

