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Členský řád

§ 1
Obecná ustanovení

1. „Klubem“ se v tomto interním předpise rozumí klub Sincoolka.

2. „Členstvím“ se rozumí členství tak, jak je definováno ve stanovách klubu.

§ 2
Typy členství

1. Členství v klubu je několikerého typu. Seznam typů členství, jejich výhody a podmínky pro 
jejich získání jsou uvedeny v příloze č. 1.

2. Výhody členství mohou být v případech definovaných předpisovou základnou klubu omezeny 
nebo odepřeny.

§ 3
Členský příspěvek

1. Členský příspěvek může být zaplacen:

◦ převodem či vkladem na bankovní účet klubu

◦ on-line platbou skrze platební bránu

2. Členské příspěvky mohou být placeny vždy na aktuální nebo nejbližší nadcházející semestr. 
Za zimní semestr se považuje období od 1. října do 28. února, v případě přestupného roku 
do 29. února. Za letní semestr se považuje období od 1. března do 30. září.

3. Členské příspěvky na zimní semestr jsou přijímány od 1. července téhož roku. Členské 
příspěvky na letní semestr jsou přijímány od 1. ledna téhož roku. Výjimku z tohoto pravidla 
musí schválit předseda klubu.

4. Pokud je platba členského příspěvku přijata ještě před začátkem dotyčného semestru, 
nevzniká členovi zaplacené členství až po začátku semestru, ale ihned po řádném přijetí 
platby.

5. Výše členského příspěvku je fixní. Při vzniku členství v průběhu semestru tedy není možné 
poskytnout slevu.

6. Členský příspěvek je nevratný. Případnou výjimku z tohoto pravidla musí schválit 
představenstvo klubu.
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§ 4
Přechodná a závěrečná ustanovení

1. Tento předpis nahrazuje interní přepis klubu č. SIN-IP-2018/4.

2. Tento předpis nabývá platnosti 1. 7. 2018.

Seznam příloh:
Příloha č. 1 – typy členství

Schváleno dne 10. 6. 2018 představenstvem klubu Sincoolka.

Členské příspěvky a podmínky pro jejich odpuštění byly schváleny dne 21. 6. 2018 Studentským 
parlamentem a Shromážděním klubů SU ČVUT.

Jiří Kapoun
Předseda klubu Sincoolka
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