Příloha k členské přihlášce do spolku ČSR-Čest, Svoboda, Respekt - č. 2
KODEX ČLENA SPOLKU ČSR-Čest, Svoboda, Respekt
Spolek ČSR-Čest, Svoboda, Respekt je dobrovolné, nezávislé sdružení osob, které mají zájem
pomáhat občanům k bezpečnému, důstojnému a svobodnému životu, udržovat přátelské vztahy se
zahraničními hosty, podporovat slovanskou vzájemnost. Dále pořádá vzdělávací aktivity a
informační kampaně, organizuje jednorázové i dlouhodobé aktivity na pomoc spoluobčanům,
pořádá veřejně prospěšné události a akce pro širokou veřejnost.
Člen spolku věnuje nezištně část svého volného času ve prospěch druhých. Je mnoho možností, jak
přispět k naplnění programu spolku a tím i napomoci k realizaci veřejně prospěšných aktivit.
Člen spolku může navrhnout založení a založit „Regionální pobočku“ a být aktivním členem spolku
v místě svého bydliště, kde soustředí další aktivní členy, jež budou součástí pobočky. Zakladatel se
stává Jednatelem regionální pobočky a má právo se účastnit zasedání Výkonné rady. Pobočka si
může vypracovat vlastní program, který je v souladu se stanovami spolku. Program regionálních
poboček schvaluje Výkonná rada spolku.

I. Vymezení programu spolku:
1.Veřejně prospěšná činnost., informativní a vzdělávací činnost., pomoc potřebným., zábavné
-společenské aktivity pro veřejnost., semináře, přednášky. (více ve stanovách spolku)
2. Program je realizován po celém území České republiky i v zahraničí.
3. Spolek spolupracuje s dalšími organizacemi i jednotlivci

II. Spolek ČSR-Čest, Svoboda Respekt se zavazuje:
1. Informovat člena o programu spolku, připravovaných aktivitách pro veřejnost,
2. Respektovat rozhodnutí člena o neúčasti na konkrétních akcích
3. Respektovat rozhodnutí člena o ukončení členství ve spolku
4. Dodržovat program stanov, o případné rozšíření aktivit spolku informovat členy spolku.

III. Ustanovení týkající se člena spolku:
1. Člen se zavazuje, že se bude řídit zněním stanov spolku
2. Člen souhlasí s tím, že jím poskytnuté osobní údaje budou použity pouze pro vnitřní potřebu
programu, zejména k evidenčním a statistickým účelům
3. Člen se zavazuje, že nebude předávat vnitřní informace spolku, třetí osobě
4. Člen bere na vědomí zásady mlčenlivosti, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, jako příloha
č. 1.
5. Člen má právo obracet se kdykoli s dotazy a problémy, týkající se činnosti a programu spolku,
na členy Výkonné rady.
6. Člen je povinen účastnit se informačních setkání a zasedání Valné hromady v dohodnutém
rozsahu a formě, tedy přímo fyzicky v den konání, nebo formou živého „videovstupu“.
7. Člen je povinen se ze setkání omluvit, pokud se na něj nemůže dostavit. Dle potřeb je poté
možno sjednat náhradní (individuální) termín informační schůzky, způsoby uvedenými výše.
8. Člen se zavazuje neprodleně oznámit změnu svých kontaktních údajů.
9. Předseda spolku si vyhrazuje možnost ukončit členství ve spolku v případě, že člen nesplnil
některou z výše uvedených povinností.
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IV.Závěrečná ustanovení:
1) Tato zpráva je vyhotovena ve dvou exemplářích, každá ze smluvních stran obdrží jedno
vyhotovení.
2) Členství ve spolku je každoročně automaticky prodlouženo v případě, že je členský příspěvek
zaplacen dle stanovených podmínek, tj. v plné výši a ve stanoveném termínu, není-li dohodnuto
s předsedou spolku jinak. Členství je možné ukončit kdykoliv, na základě dohody obou stran,
nebo při vážném porušení stanov spolku.
Podpis člena spolku:.........................................................................
Číslo členské karty:..............
Podpis předsedy spolku:...................................................................
V...................................................... dne ……………………........

................................................................................................................................................................
SOUHLAS S POŘIZOVÁNÍM FOTO A VIDEO ZÁZNAMU:
⃰ SOUHLASÍM
⃰ NESOUHLASÍM
s fotografováním a pořizováním videozáznamů s mou osobou a jejich zveřejňováním za účelem
prezentace činnosti spolku ČSR – Čest, Svoboda, Respekt.
⃰ Nehodící se škrtněte

Podpis:...........................................................................
V:.................................................. Dne:.......................

str.2

