Pravidla spolku
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Čl. 1. Forma
Dobrovolný, neziskový spolek občanů, právnická osoba, založena v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. (dále jen
„Klub“).
Čl. 2. Kdo se může stát členem?
Kdokoliv, Klub je otevřený všem zájemcům. V Klubu vítáme jak ženy, tak muže všech věkových kategorií od 15
let. Členství je vhodné pro všechny sociální vrstvy, chudé i bohaté. Nezáleží na národnosti, vzdělání, barvě pleti či
náboženském vyznání.
Čl. 3. Jak se stát členem?
Stačí vyplnit stručný on-line dotazník na webovém portálu < www.cestovatelskyklub.cz > (dále jen „Portál“).
Po odeslání osobních údajů prostřednictvím on-line dotazníku vám bude strojově zaslán email s ověřovacím
odkazem. Kliknutím na odkaz ověříte vaši emailovou adresu a budete automaticky přihlášeni do členské sekce na
webovém Portálu.
Každému nově registrovanému členovi je přiděleno bezplatné základní členství („Basic“ - typ A).
Uvnitř členské sekce můžete svobodně přejít na jiný typ členství.
Členství je dobrovolné, kdykoliv jej můžete bezplatně zrušit.
Zrušíte-li členství, automaticky vystoupíte z Klubu.

Čl. 4. Druhy členství
Klub zájemcům (veřejnosti) nabízí tyto 3 typy členství:
Basic/Základní, typ A:
a. bezplatné, bez závazků,
b. Klub nezasílá členovi SMS pozvánky na budoucí plánované Akce v okolí bydliště člena (regionu).
Advanced/Pokročilé, typ B:
a. zpoplatněné, měsíční členský příspěvek 40 Kč,
b. Klub zasílá členovi SMS pozvánky na budoucí Akce v regionu (až 15 pozvánek/měsíc),
c. člen si v členské sekci zvolí, o jaký druh Akcí má zájem,
d. člen smí kdykoliv změnit typ členství na základní, jež je bezplatné,
e. neuhradí-li člen včas členský poplatek, bude mu automaticky přiděleno základní členství.
Active/Aktivní, typ C:
a. zpoplatněné, měsíční členský příspěvek 290 Kč,
b. v příspěvku je zahrnuto zasílání SMS pozvánek i každoměsíční navyšování členského profilu o 250
cestovatelských kreditů, kreditem se v Klubu hradí účast na Akcích,
c. člen smí kdykoliv změnit typ členství na základní, jež je bezplatné.
Paušální členský poplatek za členství typu B a C se platí měsíčně. Splatnost měsíční platby je k poslednímu dni
předchozího měsíce na měsíc budoucí. Neuhradí-li člen včas členský příspěvek na další období, jeho členství bude
převedeno na základní typ A.

2.

Výbor smí členovi přidělit tyto nenárokovatelné typy členství:
Organiser/Organizátor, typ D:
a. zpoplatněné, měsíční členský příspěvek 40 Kč,
b. Klub zasílá členovi SMS pozvánky na budoucí Akce v regionu,
c. člen dostal mandát plánovat, organizovat a pořádat Akce,
d. člen bude na Akcích působit buď bezplatně, nebo za honorář (záleží jen na něm)
člen může působit jako přednášející či průvodce,
e. tento typ členství je udělen poté, co člen prokáže Výboru své schopnosti jako přednášející, organizátor
nebo schopný vedoucí výpravy.
Honour/Čestné, typ E:
a. bezplatné, uděluje se výjimečným osobnostem.
Important/Významné, typ F:
a. bezplatné, uděluje se osobám, jež významně přispěly k rozvoji, činnosti nebo propagaci spolku.
Leading/Vedoucí, typ G:
a. bezplatné, pro členy Výboru a klíčové členy.
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Čl. 5. Cestovatelský kredit
Je jakási virtuální měna při členských profilech každého člena. Kreditem se hradí členská účast na Akcích Klubu.
Platnost kreditu není časově omezena.
Každý člen může Klubu kdykoliv zaslat mimořádný členský příspěvek v libovolné výši. Částka, kterou člen zašle
Klubu ve smyslu poukázání mimořádného členské příspěvku, bude připsána k výši kreditu konkrétního člena.
Příklad: Člen X má při svém členském profilu kredit 33. Člen zašle Klubu členský příspěvek 1000 Kč. Po připsání
platby Klub navýší kredit daného člena z hodnoty 33 na hodnotu 1033. Bude-li člen mít zájem se účastnit výpravy do
Alp, která je naceněna na 1022 cestovatelských kreditů, objedná svou účast a systém mu poníží stav členského
kreditu o 1022 bodů. Po uhrazení účasti na tuto událost zůstane členovi 11 kreditů.
Kredit je členovi navrácen v těchto případech:
a. Klub nebo Organizátor zrušili Akci, na kterou byl člen přihlášen,
b. člen zrušil Akci s dostatečným předstihem, dle podmínek u Akce nebyl aplikován storno poplatek.
Zruší-li člen své členství, dojde k vymazání všech osobních údajů, zrušení členského účtu na Portále a vyloučení
člena ze spolku bez nároku na nevyužitý kredit. Členské příspěvky, které člen nestihl využít či procestovat se
nedají členovi vrátit, jelikož Výbor nedokáže po výmazu členského profilu identifikovat původního
přispěvovatele.
Kredit lze převést na jiného člena, je k tomu potřeba písemný souhlas přispěvovatele a členské číslo
obdarovaného člena, musí k tomu však dojít ještě před zrušením členství a výmazem osobních údajů
přispěvovatele.

Čl. 6. Typy Akcí
Každá událost bude pro účastníky nezapomenutelným zážitkem. Usilujeme o přátelskou atmosféru, silné zážitky,
adrenalin, skvělou zábavu, týmovou spolupráci, výjimečnost, nízkou cenu, prímovou partu veselých účastníků….
Podmínky pro pořádání jednodenních událostí:
a. jednodenní událostí je myšlena událost, jež nezahrnuje ubytování nebo nocleh a není delší, jak 24 hodin,
b. může probíhat na území ČR nebo mimo ní,
Koncová cena za členskou účast na události může zahrnovat:
c. náklady související s osobní účastí Organizátora jako např. jízdné, vstupné…
d. honorář pro Organizátora jakož náhrada za strávený čas přípravami, plánováním či proplacení nákladů na
osobní účast Organizátora na události,
e. náklady na provoz a administrativu Klubu (ve výši přiměřené).

3.

Podmínky pro pořádání vícedenních událostí:
a. vícedenní událostí je myšlena událost, jež zahrnuje ubytování nebo nocleh a je delší, jak 24 hodin (bližší
specifikace v zákoně 159/1999 Sb.),
b. všichni účastníci vícedenní události (včetně Organizátora) se společně podílejí na veškerých nákladech
spojených s účastí na události,
c. může probíhat na území ČR nebo mimo ní,
d. v popisu události se zveřejňuje vždy jen záloha na skutečné náklady spojené s účastí, nikoliv koncová cena
události,
Záloha za členskou účast na události nesmí zahrnovat:
e. náklady související s osobní účastí Organizátora jako např. jízdné, vstupné…
f. honorář pro Organizátora,
g. náklady na provoz Klubu,
f. Organizátor po ukončení události provede důkladné vyúčtování Akce a členských záloh, vyúčtování bude
obsahovat seznam a výši skutečných nákladů za účast všech členů, toto vyúčtování předá Organizátor
Výboru Klubu do 72 hodin od ukončení události, Výbor kalkulaci překontroluje a dokument archivuje.
h. případné přeplatky (kladné rozdíly členských záloh a skutečných nákladů) Klub navrátí členům ve formě
kreditu při členském profilu.

1.

Čl. 7. Práva a povinnosti členů
Z členství typu A, B, C a E nevyplívají žádné povinnosti, tito členové nenesou odpovědnost za škody vzniklé
činností Klubu. Z tohoto důvodu nemají právo se podílet na hospodaření, vedení nebo majetku Klubu.
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Člen typu A až F nemá hlasovací právo na schůzi Výboru, je zproštěn povinností na chodu, administrativě spolku
a správě spolkového majetku.

3.

Právem člena typu A, B, C je:
a. přihlásit se do členské sekce na Portále,
b. za zvýhodněných podmínek si zapůjčit Klubové vybavení/výstroj k tomu určenou,
c. využívat za zvýhodněných podmínek spolkové prostory k aktivitám, které jsou v souladu s cíli Klubu,
d. zobrazit přehled o zpracovávaných osobních údajích v členské sekci,
e. kdykoliv svobodně přejít na jiný typ členství vyjma D, E, F, G,
f. provést mimořádný členský příspěvek a navýšit si stav kreditu při osobním členském profilu,
g. účastnit se Akcí nebo členských schůzí,
h. předkládat Výboru podněty, návrhy a připomínky,
i.
kdykoli členství zrušit.

5.

Právem člena typu D, navíc k výše uvedenému je:
a. iniciovat Klubové aktivity,
b. plánovat, organizovat Akce,
c. působit na vlastních Akcích jako přednášející nebo vedoucí buď za honorář, nebo bezplatně, vytvářet na
Akcích příjemnou atmosféru.

6.

Právem člena typu G, navíc k výše uvedenému je:
a.
účastnit se schůzí Výboru, podílet se na stanovování cílů, řízení, chodu a hospodaření Klubu.

7.

Povinností člena je:
a. vytvářet příjemné prostředí pro ostatní členy,
b. hájit zájmy Klubu, podporovat naplňování cílů Klubu,
c. svým jednáním nepoškozovat dobré jméno Klubu,
d. v nouzi být nápomocný jinému členovi,
e. jednat v souladu s Členskou smlouvou, směrnicemi, stanovami spolku a platnou legislativou země, ve které
se nachází,
f. respektovat rozhodnutí Výboru a orgánů spolku,
g. platit řádně a včas členský příspěvek (poplatek) ve výši stanové vnitřní směrnicí (není-li poplatku zproštěn).

8.

Povinností člena typu D, F, G je:
a. svědomitě vykonávat úkoly, kterými je v spolku pověřen,
b. oznámit plánované ukončení členství minimálně 3 měsíce předem.
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Čl. 8. Zrušení událostí
Události organizují a plánují samotní členové Klubu.
Organizující člen i Klub si vyhrazují právo plánovanou událost kdykoliv zrušit, mají-li k tomu vážný důvod.
Za vážný důvod se považují zejména, ne však výlučně:
a. nemoc, nevolnost,
b. nutnost být v práci/neuvolnění z práce,
c. rodinné důvody, nemoc dětí,
d. nevhodné počasí,
e. vyšší moc.
V případě zrušení Akce ze strany organizujícího člena či Klubu má člen nárok pouze na navrácení účastnického
poplatku ve formě navýšení svého členského kreditu a to pouze v případě,
V případě zrušení Akce ze strany člena (zájemce o účast) má člen nárok na navrácení účastnického poplatku ve
formě navýšení svého členského kreditu v takovém případě, byla-li účast zrušena v dostatečném předstihu před
zahájením. Detailní storno podmínky jsou uvedeny v popisu Akce na Portále.
Klub si vyhrazuje právo zastavit zveřejňování takových Akcí, které nejsou v souladu s posláním Klubu či Členskou
smlouvou, v takovém případě budou všem zájemcům plně vráceny účastnické poplatky ve formě navýšení
kreditu.
Organizátor či Klub si vyhrazuje právo zrušit před zahájením Akce účast takovému zájemci, který svůj zájem sdělil
v době, kdy již byla kapacita Akce obsazena.
Organizátor či Klub si vyhrazuje právo zrušit účast takovému zájemci, který se nechoval na minulých Akcích v souladu
s dobrými mravy, nebo pokud nebudou přesvědčeni o dostatečné psychické či fyzické odolnosti či připravenosti
zájemce.
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Čl. 9. Odpovědnost
Klub není cestovní kancelář, nýbrž spolek nadšenců do cestování, outdoor aktivit a sportu. Klub nenese
odpovědnost za případnou újmu na zdraví či škodu na majetku účastníka Akcí.
Každý participant je rovnocenným účastníkem Akce, a proto je plně odpovědný sám za sebe. Za Akci je
považována událost vzniklá dohodou několika osob, kteří se domluvili na společně stráveném čase v konkrétní
lokalitě.
Každý člen se účastní Akcí na své vlastní riziko a odpovědnost a v průběhu Akce se chová tak, aby předcházel
zraněním, újmě na zdraví či škodě na majetku vlastním, ostatních členů i třetích stran.
Pořádaných Akcí se neúčastní osoba, která by byla jakkoliv odpovědná za účastníky, každý z účastníků má shodná
práva a povinnosti. Člen, který událost vytvořil a organizuje, působí na Akci jako průvodce/přednášející či
moderátor. Jeho úkolem je usilovat, aby průběh Akce byl v souladu s popisem Akce, dohlíží na hladký průběh
Akce, dbá na to, aby se naplnil účel, splnil program Akce, případně dodržela trasa.
Klub nepodléhá nařízením, které jsou vyžadovány od cestovních kanceláří. Klub není pojištěn proti úpadku, jako
jsou cestovní kanceláře. Člen si nemůže pojistit proti stornu zájezdu, jelikož Klub nepořádá zájezdy ale společné
výpravy členů spolku.
Klub ani organizující člen není povinen jakkoliv kompenzovat, nahrazovat nebo odškodňovat zájemce o účast na
Akci, která byla Klubem nebo organizujícím členem zrušena.

Čl. 10. Účastnický příspěvek a podmínky účasti
Výše příspěvku se liší dle typu Akce. Výši příspěvku ovlivňuje počet účastníků, doba trvání, standard a druh
ubytovacího zařízení, počet nocí, lokalita, použitý druh dopravních prostředků, směnný kurz a jiné. V popisu
každé Akce je specifikováno, pro koho je Akce určena. Splňuje-li zájemce tyto kritéria, smí se Akce účastnit.
Organizátor smí před Akcí kontaktovat zájemce a ověřit si informace, která mohou mít souvislost s účastí na Akci.
Klub takto oprávněné jedná v zájmu bezpečnosti všech účastníků.
V popisu Akce je uvedena výše storno poplatku. Minimální výše storno poplatku je rovna součtu již uhrazených
nákladů, souvisejících s účastí jednoho člena. Je-li Akce kalkulována na deset účastníků, pak stornopoplatek pro
jednoho účastníka je minimálně 1/10 z celkových nákladů na všech deset účastníků Akce.
Do nákladů se počítají nájemné za vybavení, pronájem dopravních prostředků a všechny storno poplatky
dodavatelů, které souvisejí se zrušením účasti daného člena.

Čl. 11. Organizátor
Organizátorem je člen, který Akci naplánoval, pořádá a koordinuje a u takového člena se předpokládá geografická
znalost lokality. Vlastní Akce smí pořádat takový člen, který od Klubu obdržel dekret s pověřením. Dekret není
nárokovatelný, smí o něj požádat takový člen, který se minimálně jednou účastnil některé z Akcí Klubu nebo
Klubu doložil své organizační schopnosti.
10. Klub si vyhrazuje právo neudělit dekret takovým členům, kteří jakkoliv nesedí Výboru Klubu nebo nesplňují
podmínky pro udělení dekretu.
11. Klub se snaží podporovat každého aktivního člena a zájemce o plánování Akcí. Organizátor smí pořádat takové
akce, které jej nejvíce baví. Klub podporuje individuality, silné stránky a obdarování každého jednotlivého člena,
organizátorům dovoluje, aby se zaměřili na lokality, které znají a pořádali takový typ akcí a sportovních aktivit, ve
kterých excelují nebo které jim jsou blízké.
12. Organizátor disponující dekretem smí využívat platformy pro pořádání událostí, interních aplikací včetně
veškerého know-how.
9.

Čl. 12. Poslání a mise
Nabízet členství všem zájemcům o skupinové a levné cestování. Poskytovat pestrou nabídku událostí. Cestovat po
Česku i do zahraničí. Ve všech krajích České republiky pořádat společenské akce, cestovatelské přednášky,
naučné odborné workshopy a tím zvyšovat kvalitu společenského života.
8. Poskytovat příležitosti pro uspokojení cestovatelských a sportovních tužeb.
9. Propojovat a stmelovat nadšence do cestování, outdoorových aktivit a sportu.
10. Umožňovat osobám se zájmem o organizování a průvodcování zázemí v podobě softwarové platformy,
rezervačního systému, know-how, sportovního vybavení za účelem snadnějšího pořádání vlastních událostí pod
značkou Klubu.
11. Vytvořit příjemné přátelské a inspirující prostředí pro všechny zájemce o členství.
7.

V Liberci, dne 12.3.2017, Samuel Veselý, Monika Smorádková
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