Webové stránky klubu - www.kfb.cz

Vážená paní - vážený pane
Máte-li zájem či chuť vstoupit do klubu chovatelů plemene francouzský buldoček, vyplňte prosím
přiloženou přihlášku a pošlete ji spolu s potvrzením o platbě na mailovou adresu jednatelky klubu nebo
můžete poslat poštou.
KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Lucie Geisslerová
Mail: lucy.dina@seznam.cz
Adresa: Hřbitovní 419, 294 02 Kněžmost
(tel. 734 437 116)
Členské příspěvky zaplaťte na účet České spořitelny 0200005359/0800, variabilní symbol uveďte své datum narození ve tvaru
ddmmrrrr (např. 1.5.1990 = 01051990), specifický symbol uveďte své telefonní číslo.
Členské příspěvky

- řádný člen
- důchodce nebo junior
- přidružený člen

500,- Kč + 300,- Kč zápisné = 800,- Kč
250,- Kč + 300,- Kč zápisné = 550,- Kč
250,- Kč + 300,- Kč zápisné = 550,- Kč

Některé kontaktní adresy členů výboru KFB, kteří Vám mohou podat další informace :
Předseda:
Mgr. Martin Novák, Famfulíkova 1139/2, 182 00 Praha 8, tel. 777 777 756, email: novak@praceplus.cz
Ekonom:
Denisa Šamánková, Na Pískách 197, 250 70 Panenské Břežany , 605 781 981, denisa.samankova@seznam.cz
Hlavní poradce chovu: Ilona Potůčková, Plzeňská 148, 330 08 Senec u Plzně,tel. 377 825 038, 603 824 560, email:
potuckova.ilona@seznam.cz

KFB - Klub francouzských buldočků, z.s.

Přihláška za
řádný

č l e n a K F B – Klubu francouzských buldočků, z.s.
přidružený

důchodce

junior

Jméno:
Příjmení:
Datum narození:
Adresa (ulice, číslo popisné, PSČ, obec):
Mail:
Telefon:
Veškeré údaje jsou povinné a budou využívány pouze pro potřeby klubu.
Mám zájem pomoci pracovat v této oblasti činnosti klubu:
Budu dodržovat stanovy klubu, souhlasím s podmínkami členství (viz druhá strana přihlášky), a splňuji body d) a e) těchto
podmínek. V souladu se zákonným ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o osobních údajích, souhlasím s využitím výše psaných
osobních údajů pro účely KFB - Klubu francouzských buldočků, z.s. (evidence členů, klubové akce, bonitace, výstavy, svody
apod.).

Datum : ...............................

Podpis : .............................................................

Výpis ze stanov KFB schválených na členské schůzi dne 26.9.2015:
Článek 3: Členství v KFB
3.1. Druhy členství:
a) řádný člen ;
b) přidružený člen ;
c) junior ;
d) čestný člen
3.2. Řádným členem klubu se může stát každý občan ČR i jiného státu starší 18 let, který předloží písemnou žádost o přijetí ze
člena klubu. Přijetí za člena je však vázáno na splnění následujících podmínek uvedených v přihlášce za člena klubu:
a) souhlas a podpora poslání klubu a předmětu jeho činnosti,
b) plnění ustanovení o zákazu komisního prodeje psů a štěňat FB,
c) souhlas s tím, že ve vlastní zájmové činnosti jako člena KFB bude plnit i základní interní normy, usnesení
členských schůzí a orgánů klubu, zákonná opatření k ochraně zvířat a životního prostření,
d) žadatel o členství v KFB nebyl vyloučen z jiného klubu za chovatelský přestupek,
e) chová francouzské buldočky pouze v jednom chovatelském klubu,
f) souhlas s využitím osobních dat pro klubové účely.
3.3. Přidruženým členem se může stát rodinný příslušník řádného člena KFB, dostává klubový Zpravodaj, ale má veškerá práva
a povinnosti řádného člena.
3.4. Juniorem se může stát občan ČR mladší 18 let, ke členství potřebuje souhlas svého zákonného zástupce, dostává klubový
Zpravodaj a nemá na členských schůzích hlasovací právo.
3.5. Čestným členem se může stát osoba, která získala veřejné uznání za práci pro rozvoj plemene FB, za významný přínos pro
činnost KFB. Čestné členy schvaluje členská schůze. Tito členové jsou osvobozeni od placení příspěvků, ale mají
všechna práva a výhody řádných členů KFB.
3.6. Žádost o přijetí za člena klubu se podává jednateli. O přijetí za člena rozhoduje výbor klubu. Rozhodnutí o přijetí i odmítnutí
se žadateli písemně oznámí. Není třeba žádného zdůvodnění.
3.7. Trvání členství: je podmíněno trvalým dodržováním podmínek členství, uvedených ve stanovách KFB.
3.8. Vznik členství: Členství vzniká schválení přihlášky výborem klubu.
3.9. Zánik členství:
a) úmrtím,
b) vystoupením z klubu, oznámeném písemně výboru klubu,
c) vyškrtnutím člena pro nezaplacení členského příspěvku ani po výzvě nejpozději do 31. 3. příslušného roku,
d) vyloučením ze závažného důvodu na základě rozhodnutí výboru klubu, nesjednal-li člen nápravu ani v
přiměřené lhůtě po výzvě klubu (výzva nebude realizována v případě, kdy nelze porušení povinnosti odčinit
nebo způsobilo-li klubu zvlášť závažnou újmu). Rozhodnutí o vyloučení se doručí vyloučenému členu.
Vyloučený člen může ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí podat proti tomuto rozhodnutí odvolání, a to
písemně, prostřednictvím výboru klubu k členské schůzi, která o odvolání rozhoduje.
3.10. Práva členů klubu:
a) volit na členské schůzi a být volen do orgánů klubu a s výsledky voleb být seznámen,
b) zúčastňovat se klubových akcí, členských schůzí, vystupovat na nich a žádat řešení jeho i jiných návrhů,
podnětů, stížností ap.,
c) dožadovat se pomoci klubu při ochraně jeho zájmů z oblasti předmětu činnosti klubu a žádat poradenskou
službu, která se týká chovu,
d) být seznamován s činností klubu, výsledky i záměry v chovatelské činnosti i o dalších oblastech činnosti
klubu, formou v klubu přijatou,
e) předkládat návrhy, dotazy, žádosti, náměty a stížnosti orgánům klubu.
3.11. Povinnosti členů klubu:
a) platit řádně a včas členské příspěvky,
b) uznávat závaznost klubových norem, usnesení a rozhodnutí orgánů klubu,
c) poskytovat orgánům klubu vyžádané informace,
d) dodržovat předpisy o ochraně zvířat a životního prostředí, jakož i zákaz komisionálního prodeje psů,
e) hlásit ekonomovi klubu písemně každou změnu údajů vedených v evidenci členů.
3.12. Klubové sankce za neplnění stanov (kárná opatření):
a) veřejné napomenutí,
b) dočasný nebo trvalý zákaz chovatelské činnosti,
c) dočasný nebo trvalý zákaz chovu na chovném jedinci nebo chovných jedincích.
Za jedno provinění lze uložit jen jednu klubovou sankci. O výše uvedených sankcích, rozhoduje kárná komise klubu (po
předchozím písemném vyrozumění člena a s možností jeho písemného odvolání k důvodům klubové sankce, a to ve lhůtě
15 dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí.
Článek 4: Členské příspěvky a poplatky
4.1. Veškeré členské příspěvky a poplatky, resp. jejich změny schvaluje členská schůze na návrh výboru.
4.2. Zápisní poplatek je hrazen jednorázově.
4.3. Členský příspěvek řádného člena pro nadcházející rok je splatný k 31. 1. příslušného roku na základě doručené složenky.
4.4. Členský příspěvek přidruženého člena, řádného člena důchodce a juniora je stanoven ve výši 50% členského příspěvku
řádného člena.
4.5. Veškeré platby se provádí složenkou (bezhotovostní formou) na konto klubu, ve zprávě pro příjemce se uvede druh platby.

KFB - Klub francouzských buldočků, z.s.

www.kfb.cz

Oznámení

Vážená paní, vážený pane, dovoluji si Vám oznámit, že jste byl/a přijat/a za člena KFB - Klubu
francouzských buldočků, z.s. na výborové schůzi, která se konala ………………
……………………………
jednatelka

