STANOVY
(novela číslo 1)

„KLUBU ZASLOUŽILÝCH ČLENŮ SKP KOMETA BRNO“
V souladu se Stanovami SKP Kometa Brno č.j. VSP/1-857/90-R ze znění novely ze dne 11.10. 2002 navrhuje VV SKP ke schválení Valné Hromadě
SKP Kometa ustavení a podmínky členství „KLUBU ZASLOUŽILÝCH ČLENŮ SKP KOMETA BRNO“.
VV SKP ustavuje jeho samostatnou organizační složku Sportovního klubu policie kometa Brno bez právní subjektivity „KLUB ZASLOUŽILÝCH
ČLENŮ SKP KOMETA BRNO“ (dále Klub).

1.

a.
b.
c.

Hlavní poslání a obsah činnosti klubu je:
ocenění soustavné a dlouholeté činnosti člena SKP Kometa Brno v řídících orgánech klubu nebo oddílů
ocenění mimořádné sportovní kariéry sportovce člena SKP Kometa
ocenění mimořádné zásluhy člena SKP Kometa na výstavbě a rozvoji sportovních zařízení SKP Kometa

2. Podmínky členství v KLUBU:
řádné členství

a.

b.

řádné členství vzniká členu SKP KOMETA Brno (který je nástupcem organizace RH Brno) při současném splnění všech
následujících podmínek:
 dosažení věku 60 let
 nepřetržité 30 leté členství v SKP Kometa
 nejméně 10 letá práce v řídících orgánech oddílů nebo VV SKP Kometa
mimořádné členství

 mimořádným členství v KLUBU může být na návrh VV SKP uděleno pouze fyzické osobě
 sportovci členu SKP Kometa, který dosáhl významného mezinárodního sportovního úspěchu
 osobě, která se prokazatelným způsobem zasloužila o rozšíření nebo zdokonalení sportovních zařízení v majetku SKP Kometa
Brno

3.

a.
b.
c.
4.

a.
b.
c.

Příslušnost k KLUBU
udělení členství bude provedeno veřejně a to na VH SKP nebo VH oddílu
člen KLUBU obdrží číslovaný certifikát a číslovanou „Zlatou kartu člena Klubu“
seznam členů bude trvale zveřejněn na internetových stránkách SKP Kometa Brno
Práva člena KLUBU
člen KLUBU má právo se zúčastnit VH SKP Kometa bez hlasovacího práva
člen KLUBU má volný vstup na všechny sportovní akce pořádané SKP Kometa (akce, kde pořadatelskou činnost zajišťuje SKP
Kometa)
člen KLUBU má přiměřené* právo, na základě předložení číslované Zlaté karty člena klubu vyzvednout si u pověřeného funkcionáře
SKP Kometa Brno nepřenosnou celodenní jízdenku v lyžařském středisku Dolní Morava, kterou může využít pouze pro svou osobu.
Tuto celodenní jízdenku vrátí neprodleně (po ukončení lyžování ve středisku nebo v Brně do čtvrtka následujícího týdne). Překročení
výpůjční doby bude mít za následek ztrátu práva na celodenní jízdenku v lyžařském středisku Dolní Morava.

5.

Zánik a zrušení členství v KLUBU
členství zaniká ukončením členství ve Sportovním klubu policie Kometa Brno
členství může být členu KLUBU zrušeno pouze:

a.
b.

spáchá-li člen KLUBU závažný trestní čin za který byl pravomocně odsouzen
veřejně hanobí dobré jméno SKP Kometa Brno

o zrušení členství rozhoduje VV SKP Kometa neprodleně poté co se doví o výše uvedených skutečnostech.

prezident SKP Kometa

Vzor členské karty:

* Počet jízd je stanoven z dlouhodobé statistiky využívání denních jízdenek členů oddílu lyžování.

