
Smluvní podmínky členství

Členství ve spolku

Čl. 1 Členství ve spolku Atelieru Kaštan, z.s., Bělohorská 150, Praha 6, IČO: 26596474,
zapsaném Městským soudem v Praze dne 2. července 2002 pod spis. zn. L 12854/MSPH
vzniká za účelem plnění činností popsaných ve Stanovách spolku Atelier Kaštan, z.s. (dále
jen Stanovy).

Čl. 2 Členství vzniká zápisem do Seznamu členů spolku Atelieru Kaštan, z.s. (dále jen
Seznam členů), za který zodpovídá předseda spolku a je platné po dohodnutou dobu
uvedenou v přihlášce.

Čl. 3 Členství zaniká výmazem z uvedeného Seznamu členů, což se provede po skončení
platnosti členství, nebo na základě vlastní písemné žádosti člena spolku. O ukončení
členství též může rozhodnout Rada spolku většinou hlasů. Výmaz ze Seznamu členů se
provede bez prodlení. Členství zaniká v případě neplacení členských příspěvků (viz Čl. 11).

Formy členství

Čl. 4 Členství ve spolku nabývá čtyřech forem, na základě nichž vznikají práva a povinnosti:
(1) lektoři
(2) zákonní zástupci nezletilých účastníků kurzů
(3) zletilí účastníci kurzů
(4) účastníci kurzů – senioři.

Čl. 5 Lektoři jsou osoby, které v atelieru vyučují. Tvoří Radu atelieru. Ostatními členy spolku
jsou účastníci kurzů, nebo jejich zákonní zástupci. Všichni členové mají práva a povinnosti
uvedené ve Stanovách.

Čl. 6 Zákonní zástupci nezletilých přihlašují osoby zastoupené do kurzů a dalších
organizovaných činností pořádaných lektory atelieru, čímž jim vzniká nárok na členství ve
spolku, které je ovšem vázané na osobu účastníka či účastnice. Mají právo na to, aby
přihlášeným účastníkům byly při lekcích poskytnuty základní výtvarné potřeby a materiály
zdarma. Mají povinnost informovat lektory o zdravotním stavu účastníků (zejména o
alergiích, zdravotních omezeních a bezinfekčnosti) a omlouvat je z případné neúčasti na
lekcích.

Čl. 7 Zletilí účastníci kurzů jsou studenti od 18 do 26 let a starší dospělí.
(1) Studenti mají nárok na konzultace a pomoc s přípravou na přijímací řízení

zdarma. Dále jsou jim poskytovány studentské slevy v rámci činností atelieru.
(2) Studenti a dospělí mají povinnost se účastnit alespoň jedné kulturní akce

pořádané atelierem za rok i jinak přispívat k dobrému renomé atelieru. Účastí se myslí
poskytnutí díla k výstavě, přítomnost na vernisáži, pomoc s instalací či deinstalací, pomoc
s propagací akcí.



(3) Zletilí členové spolku mají právo na bezplatnou prezentaci svých děl na
internetových stránkách atelieru. Dále mají možnost využít e-shop atelieru, kde mohou
nabízet svá díla k prodeji.

Čl. 8 Přihlášení účastníci kurzů – senioři mají totéž právo jako je uvedeno v Čl. 7, čl. 3 a jsou
jim poskytovány seniorské slevy v rámci činností atelieru. Jejich účast na výstavách je
dobrovolná.

Doba platnosti členství

Čl. 9 Členství ve spolku je platné od data uvedeného v přihlášce. Členství je platné po dobu
určitou, nebo neurčitou:

(1) Členství po dobu určitou je krátkodobé členství do sedmi dní (krátkodobé akce,
workshopy, letní výtvarná škola), pololetní členství, celoroční členství. Výmaz ze
Seznamu účastníků se provede automaticky dle zvolené doby platnosti na
přihlášce.

(2) Členství na dobu neurčitou se poskytuje lektorům.

Členské příspěvky

Čl. 10 Povinností všech členů spolku je platit členské příspěvky. Výši členských příspěvků
schvaluje Rada atelieru před začátkem školního roku. Členské příspěvky jsou nevratné.

Čl. 11 Nezaplacením členského příspěvku ve stanovené lhůtě zaniká členství ve spolku.

Čl. 12 Členové mohou dobrovolně přispět prostřednictvím zvláštního členského příspěvku
v libovolné výši.

Čl. 13 Členové, kteří prodají své dílo prostřednictvím e-shopu na webových stránkách
atelieru, nebo při kulturních akcích pořádaných atelierem, se zavazují odvést členský
příspěvěk v předem dohodnuté výši.

Čl. 14 Účelem členských příspěvků je financování provozních nákladů atelieru, především
nájemného, spotřeb energií, vodného a stočného, úklid společných prostor, dále nákup
výtvarných potřeb a materiálů k výuce, kancelářských potřeb.

(1) Dobrovolné příspěvky budou přednostně využity pro nákup dražšího vybavení
atelieru, jako jsou informační technologie, fotoaparáty, výtvarné stojany, keramické
pece apod.

(2) Příspěvky odvedené díky prodeji děl budou přednostně využity k charitativním
účelům.

(3) Členské příspěvky nesmí být využívány k mzdovým nákladům, k odměňování ani
k žádnému jinému příjmu osob.


