Vnitřní směrnice HOJNOST, z. S.

1. část, která upravuje členství ve spolku
1. Zájemce o členství předá písemnou přihlášku kterémukoli z členů Výboru osobně, nebo ji
přenechá v provozovně Tišnovská Spižírna (Brněnská 231) k vyzvednutí. Člen Výboru ji
předloží na nejbližším zasedání Výboru ke schválení. O přijetí za člena Výbor hlasuje, v
případě nesouhlasu uvede důvod nepřijetí. O výsledku hlasování informuje Výbor zájemce
elektronicky v co nejkratší lhůtě.
2. Členství vzniká schválením přihlášky a zaplacením ročního členského příspěvku.
3. Roční členský příspěvek ve výši 500 Kč platí člen na účet 2401845054/2010, případně v
hotovosti po domluvě s pověřeným členem výboru. Členské příspěvky se platí za kalendářní
rok. První členský příspěvek člen uhradí do 30 dnů od podání přihlášky v poměrné výši. O
Každý další roční členský příspěvek pak do 31.1. následujícího roku.
4. Při neuhrazení ročního členského příspěvku členství ve spolku zaniká.
5. Pověřený člen Výboru vede neveřejnou elektronickou evidenci členů a zajišťuje uložení a
archivaci přihlášek. Při skončení funkce člena Výboru je povinen tuto agendu předat svému
nástupci. Současně zajišťuje vhodným způsobem ochranu osobních dat členů a žadatelů o
členství.
6. V případě, že člen nemůže zaplatit členský příspěvek v uvedené výši, může požádat Výbor
o jeho snížení. Výbor rozhoduje o snížení členského příspěvku individuálně, zejména s
ohledem na sociální důvody uvedené žadatelem.
7. Členství ve spolku umožňuje členům podílet se na Činnostech spolku dle vlastního výběru,
a tyto činnosti rozvíjet v souladu se Strategickými cíli spolku a podmínkami pro tyto činnosti
schválené.

ČÁST 1. A, která upravuje ČINNOST TIŠNOVSKÁ SPIŽÍRNA
1. Všem členům spolku, kteří projeví zájem o členský přístup do objednávkového
systému, zřídí pověřený člen výboru účet v objednávkovém systému. Zájemci o tento
účet se přihlásí se na info@tisnovskaspizirna.cz.
2. Všichni členové si mohou předfinancovávat nákupy v prodejně Tišnovská spižírny tzv.
KREDITY. Kredit jsou peníze, které si člen zašle na účet Tišnovské spižírny
2001818209/2010. Ve zprávě pro příjemce uvede KREDIT a jméno člena.
3. KREDIT je vázaný na členství ve spolku. Lhůta pro vyčerpání KREDITU v případě
zániku členství je do 15 dní od zániku členství. Vyčerpáním KREDITU se rozumí
nákup potravin nebo jiného zboží v Tišnovské spižírně za cenu odpovídající výši
KREDITU. Nevyčerpaný KREDIT bude po uplynutí uvedené lhůty převeden jako dar
spolku Hojnost z.s.
4. Členové, kteří chtějí podpořit činnost Tišnovská spižírna, se mohou stát buď jejím
PODPOROVATELEM nebo ZAPOJENÝM ČLENEM.
5. PODPOROVATEL je člen, který vloží jednorázový VKLAD ve výši 2000Kč na účet
Tišnovské spižírny 2001818209/2010. Ve zprávě pro příjemce uvede VKLAD. Vklad
je vratný. PODPOROVATEL má nárok na slevu 5% na nákup v prodejně Tišnovská
spižírna.
6. ZAPOJENÝ ČLEN je člen, který vloží jednorázový VKLAD ve výši 4000Kč na účet
Tišnovské spižírny 2001818209/2010 a měsíčně se podílí na činnosti Tišnovská
spižírna prací v rozsahu 5 hodin. Vklad je vratný. ZAPOJENÝ ČLEN má nárok na
slevu 20% na nákup v prodejně Tišnovská spižírna.
7. Povinností ZAPOJENÉHO ČLENA je účastnit se PORAD k činnosti Tišnovská
spižírna v rozsahu, který odpovídá formě jeho zapojení. O budoucí PORADĚ informuje
ZAPOJENÉ ČLENY pověřený člen výboru s předstihem alespoň 7 dní. PORADY se
konají nejvýše 1x měsíčně, nejméně 1x za půl roku.
8. Pověřený člen výboru informuje všechny členy spolku o možnostech, jak se do činnosti
Tišnovská spižírna zapojit a o způsobu evidence odpracovaných hodin.

