PODMIENKY PRIDRUŽENÉHO ČLENSTVA

Školský rok:
Osobné číslo člena:
Typ členstva:
Dĺžka trvania členstva:
Výška členského príspevku:
Slovom:
Pridružený člen OZ Domček plný nápadov (ďalej len člen)
Meno a priezvisko:
narodený:
trvalé bydlisko:
tel./mobil:
email:
zákonný zástupca:
narodený:

I.

Povinnosti OZ Domček (ďalej Domček)

• pre člena zaistiť výučbu kurzu ……………………………………………………………………………………………….
• u kvalifikovaného lektora ………………………………………………………….a to v špeciálne
vybavenej učebni v čase …………………………………v pobočke………………………………………………………
• Poskytovať výučbu v rozsahu jednej lekcie týždenne počas platnosti členstva v
príslušnom období uvedenom v záhlaví, okrem štátnych, vianočných a veľkonočných
sviatkov a všetkých školských prázdnin, a to podľa rozvrhu vyučovania. Výučba bude
zaistená v skupinách, ktoré budú zostavené podľa približného veku a približne
rovnakej odbornej úrovne členov.
• Domček preberá zodpovednosť za maloleté dieťa len v prípade, že jeho zástupca
prevezme maloleté dieťa od zákonného zástupcu do chvíle, kým ho opätovne
neprevezme zákonný zástupca.

• Dieťa môže samostatne odchádzať a prichádzať do priestorov Domčeka len na
základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorý tým preberá na seba aj
zodpovednosť za dieťa v čase dochádzky.
• V prípade, že sa aktivít OZ Domček zúčastňuje aj rodič, zodpovednosť za dieťa v
plnej miere preberá rodič.
• Domček má výhradné právo zmeniť členovi vyučujúceho lektora, miesto výučby,
čas kurzu aj počas trvania kurzu.

II. Povinnosti člena

Člen sa zaväzuje:
• hradiť riadne členské poplatky, ktoré sú splatné do 5 pracovných dní od trvania
pridruženého členstva,
• plniť svoje základné povinnosti, t.j. pravidelná a včasná dochádzka na kurz a
pravidelná domáca príprava,
• zakúpiť si a nosiť na vyučovanie originály základných učebných materiálov
potrebných na kurz,
• nahradiť ihneď prípadnú škodu, ktorá vznikla vlastným zavinením na zariadení
Domčeka,
• dodržiavať prevádzkový poriadok, bezpečnostné a protipožiarne predpisy,
• ostatné práva člena sú špecifikované v stanovách OZ Domček plný nápadov.

III. Členské poplatky

Členský príspevok pridruženého člena v OZ Domček je možné zaplatiť v hotovosti
do rúk povereného zástupcu Domčeka. Členský príspevok je možné uhradiť aj
prevodom na účet číslo 2620735277/1100, variabilným symbolom je osobné číslo
člena a do poznámky je nutné uviesť meno a priezvisko dieťaťa. Ak sa člen zaradí do

aktivít Domčeka kedykoľvek v priebehu roka, členský príspevok sa počíta ako suma
alikvótnej čiastky celkových členských poplatkov od 1. dňa aktuálneho mesiaca.

IV. Skúšobné pridružené členstvo

Člen má právo na skúšobné pridružené členstvo po dobu prvého mesiaca. Počas
tejto doby môžu obe strany bez udania dôvodu členstvo písomne zrušiť. Členovi
bude vrátený poplatok po odpočítaní ceny za 1 mesiac z členského poplatku, ktorý je
uvedený v záhlaví týchto podmienok.

V. Pravidlá vrátenia členského poplatku a náhrady zameškanej lekcie na kurze

Člen má nárok na vrátenie alikvótnej časti poplatku:
• v prípade vypovedania členstva popísanom v bode IV. týchto podmienok,
• na základe rozhodnutia Domčeka z dôvodu dlhodobo trvajúcej (min. 4 týždne za
sebou idúcej) choroby na strane člena, pokiaľ bude člen včas riadne písomne
ospravedlnený a doloží lekárske potvrdenie.
• z dôvodu dlhodobo trvajúcej (min. 4 týždne bez prerušenia trvajúcej) choroby na
strane lektora kurzu
V prípade zameškania kurzu alebo jeho ukončenia z dôvodu na strane člena nemôže
byť uplatnený nárok na zníženie, resp. vrátenie členských poplatkov.
Člen má nárok na náhradné lekcie ak sa výučba nekonala z dôvodu na strane
Domčeka (lektora kurzu).

VI. Záverečné ustanovenia

Podmienky pridruženého členstva platia na dobu určitú a to výhradne v čase
platnosti, ktorá je uvedená v záhlaví týchto podmienok. Ustanovenia podmienok je
možné meniť a dopĺňať iba písomne so súhlasom oboch strán. Podmienky sú

napísané v dvoch vyhotoveniach, pričom každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
Obe strany vyhlasujú, že si podmienky pridruženého členstva v OZ Domček plný
nápadov prečítali, porozumeli im, nemajú námietky proti forme a obsahu a na znak
súhlasu ich vo vlastnom mene podpísali.

V ……………………………………………………….. dňa …………………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………………………

Podpis člena

Domček plný nápadov

(v prípade neplnoletosti zákonného zástupcu)

OZ Domček plný nápadov
Kmeťovo námestie 4,
811 07 Bratislava
IČO: 318 08 280
Číslo účtu: 2620735277/1100
domcek@ktovtebebyva.sk
www.ktovtebebyva.sk
0905260350 (Ivan)

