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Organizační a provozní řád sdružení pro rok 2011 

1    ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Organizační a provozní řád je kromě stanov jedním ze základních dokumentů občanského 
sdružení VW OLDIES CLUB (dále jen klub) a upravuje organizační a provozní podmínky činnosti 
klubu, které nejsou upraveny jeho stanovami. 

1.2 Organizační řád schvaluje rada klubu a informuje o jeho znění členskou schůzi na nejbližším 
zasedání. 

 

 

2 ŽÁDOST O ČLENSTVÍ V KLUBU 

 

2.1 Podmínky přijímání nových členů jsou upraveny stanovami 

2.2 Formulář žádosti o členství je k dispozici registrovaným uživatelům domény www.vw-oldies.cz 

jako elektronický formulář.  

2.3 Upřednostňovanou formou podání žádosti o členství je el. formulář uvedený v bodě 2.2. 

V odůvodněných případech lze využít i listinnou formu žádosti, kterou lze zaslat na adresu klubu 

poštou. Formulář pro listinou formu je ke stažení pro registrované uživatele na www.vw-

oldies.cz.  

2.4 Formuláře žádosti o členství jsou uvedeny v přílohách organizačního a provozního řádu. 

 

3 ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK A ZÁLEŽITOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ČLENSTVÍM 

 

3.1 Členský příspěvek se skládá ze vstupního příspěvku a příspěvku udržovacího. 

3.2 Výše vstupního příspěvku je 200 Kč (jednorázově při vstupu do klubu). 

3.3 Výše udržovacího příspěvku je 400 Kč/rok, u člena mladšího 18-ti let je to 200 Kč/rok 

3.4 U čestného člena je členský příspěvek 0 Kč. 

3.5 V případě neuhrazení členského příspěvku do 60 dnů od podání žádosti o členství bude žádost 

zamítnuta. 

3.6 Splatnost ročního udržovacího příspěvku je nejpozději k 31.3. příslušného kalendářního roku 

3.7 Se vstupním příspěvkem je nutno uhradit i první roční udržovací příspěvek. 

3.8 Platba ročního udržovacího příspěvku v měsících listopad a prosinec se počítá na následující 

kalendářní rok. 

3.9 Každý člen klubu po zaplacení vstupního příspěvku obdrží členskou kartu a případně další 

identifikační předměty (např. samolepka se znakem klubu apod.) či dokumenty. Vzor členské 

karty je uveden v přílohách organizačního a provozního řádu. 

3.10 Každý člen klubu po zaplacení ročního udržovacího příspěvku obdrží členskou známkou na 

příslušný kalendářní rok a případně další identifikační předměty (např. samolepka se znakem 

klubu apod.) či dokumenty. 

3.11 Upřesnění povinností člena klubu 

a) Návrhy na termín a místo srazu mohou podávat pouze členové klubu 

b) Podáním návrhu na termín a místo srazu se člen zavazuje k aktivní účasti na přípravě srazu 

– tj. je organizátorem srazu 

http://www.vw-oldies.cz/
http://www.vw-oldies.cz/
http://www.vw-oldies.cz/
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4 KONÁNÍ SRAZŮ A VÝŠE DOJEZDNÉHO NA SRAZECH V ROCE  

 

4.1 Na srazech pořádaných klubem vybírá organizátor srazu dojezdné 

4.2 Dojezdné pro organizátora/y srazu je 0,- Kč. 

4.3 Výši dojezdného pro člena klubu stanoví organizátor srazu s ohledem na aktuální podmínky a 

náklad na pořádání srazu 

4.4 Výši dojezdného pro nečlena klubu stanoví organizátor v rozmenzí 1,5 až 2 násobku dojezdného 

pro člena 

4.5 Rada klubu schvaluje ortganizátorovi srazu konání srazu, podmínky konání a minimální částku (lze 

%), kterou organizátor srazu odvede do klubové pokladny 

 

5 ZNAKY A SYMBOLY KLUBU 

 

5.1 Základním symbolem klubu je logo, které je pevně stanoveno. 

5.2 Dalšími symboly jsou vlajka a znak. 

5.3 Základními barvami jsou modrá, červená a stříbrná (stříbrná může být alternativně nahrazena 

šedou či modrošedou barvou). 

5.4 Vlajka je obdélníková a vychází z loga klubu. 

5.5 Znak – jedná se o heraldický znak – štít s logem VW v klubových barvách s názvem klubu, může 

být doplněn o nick člena  

5.6 Symboly klubu mohou být použity v souvislosti s činností klubu. 

5.7 Symboly klubu jsou uvedeny v přílohách provozního a organizačního řádu sdružení. 

 

6 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

6.1 Tento organizační a provozní řád byl schválen na členské schůzi občanského sdružení dne 

1.1.2011. 

 

 

Přílohy: 

1) Elektronický formulář žádosti 

2) Listinná forma formuláře žádosti 

3) Logo klubu 

4) Vlajka klubu 

5) Znak klubu 

6) Členská karta - vzor 

 

 

 


