Organizační řád kynologického klubu Mošnov
1. Členské příspěvky členů jsou splatné do 31.1. běžného roku v hotovosti pokladníkovi klubu nebo
bezhotovostně na účet klubu číslo 240350747/0300, variabilní symbol datum narození ve tvaru
DDMMRRRR.
2. Členské příspěvky žadatelů jsou splatné do 14 dní od podání písemné přihlášky a mohou být splaceny
v poměrné části (počet měsíců x 50kč, studující počet měsíců x 25Kč).
3. Výše členských příspěvků činí:

Začínající členové - 600 Kč ročně
Členové klubu - 500 Kč ročně
Studující do 21 let - 300 Kč ročně
Důchodci - 300 Kč ročně
Členové s přerušeným členstvím - 80 Kč pro MSKS

4. Z členských příspěvků se hradí náklady spojené s údržbou areálu cvičiště, elektrická energie, voda,
poplatky spojené s provozem klubu, pořizování cvičebních pomůcek, odborné proškolování instruktorů
a poplatky MSKS
5. Z vážných rodinných, studijních či pracovních důvodů může stálý člen písemně požádat výbor ZO
přerušení členství v KK na dobu neurčitou, nejdéle však 3 roky. Po dobu přerušení členství neplatí
členské příspěvky a nemá povinnost odpracovat brigádnické hodiny. Má ovšem za povinnost uhradit
poplatek MSKS. Přerušení členství jde kdykoliv ukončit doplacením členského příspěvku.
6. Žadatelé, Junioři a Stálí členové kynologického klubu jsou povinní odpracovat 20 brigádnických hodin
ročně při údržbě areálu, přilehlých prostor a při jiných prospěšných pracech pro klub. Brigádnické
hodiny může za člena odpracovat rodinný či blízký příslušník člena klubu.
7. Termín a náplň brigád vyhlašuje výbor ZO, po dohodě se správcem objektu KK.
8. Členové klubu, kteří se nemohou zúčastnit brigád v řádných termínech vyhlášených výborem KK, si
mohou domluvit individuální termíny se správcem objektu KK, který zároveň eviduje počet
odpracovaných hodin.
9. Pokud člen klubu neodpracuje stanovený počet brigádnických hodin, je povinen uhradit klubu finanční
částku 70 Kč za každou neodpracovanou hodinu a to nejpozději do 31.1. následujícího roku.
Neodpracování brigádnických hodin a neuhrazení předepsané částky je důvodem pro vyloučení z klubu.
10. Výbor ZO může počet brigádnických hodin u jednotlivých členů ZO z vážných důvodů (nemoc,
dlouhodobý studijní či pracovní pobyt v zahraničí) snížit nebo úplně zrušit. Žádost se výboru předkládá
písemně.
11. Důchodci a čestní členové klubu se brigád zúčastňují pouze dobrovolně a nemají předepsaný počet
brigádnických hodin.
12. Vzhledem k rozmanitosti činnosti KK probíhá výcvik psů v jednotlivých oddílech pod vedením
výborem jmenovaného vycvikáře pro každý oddíl. Seznam výcvikářů s termíny výcviku jednotlivých
oddílů bude zveřejněn na nástěnce klubu a na www stránkách.
13. Člen klubu může se svým psem cvičit v libovolném oddíle a nebo i v několika oddílech.

14. Výcviku se mohou po dohodě s výcvikářem účastnit i osoby neregistrované v žádné jiné organizaci, či
hosté jiných organizací. Jsou však povinní zaplatit klubu poplatek za úhradu nákladů, stanovený
výborem ZO.
15. Výcvik psa nezletilou osobou je povolen jen s písemným souhlasem zákonného zástupce.
16. Majitel psa se musí prokázat platným očkovacím průkazem. Nemocní psi a feny v 2.polovině březosti
se nezúčastňují výcviku . Háravé feny se výcviku zúčastňují až poté, co docvičí ostatní psi. Háravá fena
musí být pod neustalým dohledem psovoda, na vodítku, pro zajištění bezpečnosti nechtěného nakrytí.
17. Prostor pro venčení psů je vyhrazen je vyhrazen podél řeky Lubiny. Venčení psů probíhá pod dozorem
majitele. Během pobytu v areálu KK Mošnov mimo právě probíhající výcvik bude pes umístěn
v odkládacím kotci. Je zakázáno mít psa v prostoru pro sezení nebo v klubovně.
18. Aktuální termíny výcviku jsou vypsány na nástěnce a na www stránkách klubu. Na nácvik stop je
možné se domluvit s výcvikářem. Návštěva cvičiště mimo výcvikové hodiny je neomezená.
19. V klubovně platí zákaz kouření.
20. Po ukončení výcviku si po sobě každý uklidí hrnek od čaje nebo kávy či jiné nádobí, které v ten den
použil. Výcvikář zkontroluje zabezpečení objektu a uzamčení všech dveří.
21. Je zakázáno odnášet majetek ZO, cvičební a ochranné pomůcky mimo areál KK, pokud k tomu nedal
souhlas správce objektu, předseda či místopředseda ZO.
22. V případě zápůjčky cvičebních

a ochranných pomůcek schválené správcem areálu, předsedou či

místopředsedou, ručí za způsobené škody ten, kdo zápůjčku zprostředkoval.
23. Veškeré soukromé aktivity členů i nečlenů v areálu KK Mošnov, které se netýkají bezprostředně
výcviku, musejí být povoleny výborem klubu. Nesmějí ohrožovat a omezovat jinou akci pořádanou
klubem, či obtěžovat okolí hlukem, nepořádkem nebo zápachem. Žádost se podává písemně
kterémukoliv členovi výboru, či mailem na klub@kkmosnov.cz a lhůta pro její vyřízení je 15 dnů od
doručení. Výbor zároveň stanoví poplatek za úhradu vzniklých nákladů a termín splatnosti. Nedodržení
termínu splatnosti má za následek okamžité zrušení již vystaveného povolení.
24. Pronájem areálu pro pořádání společenských akcí členů i nečlenů je možný pouze po dohodě s výborem
klubu, přičemž nesmí ohrozit či omezit jinou akci pořádanou klubem či pravidelný výcvik. Předseda
klubu bude mít na starosti plánování a evidenci akcí, včetně okamžitého zápisu termínu do plánovacího
kalendáře na www stránkách.
25. Palivové dříví pro pořádání soukromých akcí a odvoz odpadků si zajistí každý na vlastní náklady.
Schváleno členskou schůzí dne 3. prosince 2016

Předseda ZO : Ing. Ivan Korbelář

