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Výpis ze stanov TJ:

Čl. 4 - Členství v TJ
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Členem TJ se může stát na základě své svobodné vůle každá fyzická
osoba, která souhlasí s posláním a stanovami TJ, a stává se členem
některého oddílu TJ. O přijetí za člena rozhoduje výkonný výbor, a to
ve lhůtě do 1 měsíce od podání přihlášky. Členství vzniká zapsáním do
členské listiny.
Je možné i členství k TJ bez členského vztahu k oddílu. O vzniku
takového členského poměru rozhoduje v jednotlivých případech výkonný
výbor.
Členství kolektivů, které nejsou sportovními tělovýchovnými nebo
turistickými oddíly a jejichž náplní činnosti je mimo jiné sport,
tělesná kultura nebo turistika, je možné založit smlouvou. Takovou
smlouvu schvaluje valná hromada.
Komunikace se členy TJ se primárně uskutečňuje prostřednictvím epošty. Informace o činnosti jsou zveřejňovány na WWW stránkách TJ.
Práva člena
a.
Zúčastnit se dle svých zájmů, schopností a možností všech
sportovních akcí organizovaných TJ za stejných podmínek jako
ostatní členové TJ.
b.
Zapojit se do hospodářské činnosti zajišťované TJ bez nároku na
odměnu.
c.
Používat majetek TJ v souladu s pravidly stanovenými valnou
hromadou TJ.
d.
Členové TJ starší 18 let mají právo volit orgány TJ.
e.
Členové TJ starší 18 let mohou být voleni do orgánů TJ.
Povinnosti člena
a.
Dodržovat stanovy a vnitřní předpisy TJ a základní etické a
mravní normy sportovce a člena TJ
b.
Plnit usnesení a rozhodnutí orgánů TJ.
c.
Nejpozději do 30. března běžného roku uhradit členský příspěvek.
d.
Zapojit se do činnosti v TJ.
e.
Účastnit se akcí pořádaných TJ a v rámci svých schopností a
možností se aktivně podílet na jejich organizování.
f.
Pečovat o majetek TJ.
g.
Sdělit TJ každou změnu svých kontaktních údajů (poštovní adresa,
adresa e-mailové pošty).
Zánik členství
a.
Členství zaniká písemně oznámeným vystoupením, úmrtím, vyloučením
člena a zrušením spolku.
b.
Člen může být vyloučen valnou hromadou, pokud svým chováním
porušuje stanovy spolku, jeho zásady a cíle nebo zanedbává
povinnosti spojené s členstvím.

