Na temelju članka 22. Statuta brdsko biciklističkog kluba „PAKOŠTANE“ Upravni odbor Kluba
na sjednici održanoj 2.1.2015. godine donosi:

PRAVILNIK O ČLANSTVU U KLUBU
Članak 1.
Članarina predstavlja jedan od osnovnih izvora financiranja djelatnosti Kluba.

Članak 2.
Odluku o visini članarine donosi Upravni odbor Kluba.

Članak 3.
Činom ispunjavanja pristupnice o općim podacima člana, upoznavanjem člana s ovim
pravilnikom, plaćanjem članarine te upisom člana u Registar članova Kluba, član je upisan u
Klub.

Članak 4.
Član je dužan uplaćivati članarinu jedan put godišnje u punom iznosu,(izuzev u situaciji kad
Upravni odbor drukčije odluči)

Članak 5.
Članarina se uplaćuje od 15. ožujka za tekuću godinu. Članarinu je moguće uplatiti na
poslovni račun Kluba prema primjerku ispunjene uplatnice kojeg svaki član dobiva prilikom
upisa u Klub. Prilikom uplata članarina putem Interneta ili općom uplatnicom-obavezno je
upisati pod poziv na broj evidencijski broj člana.

Članak 6.
Ukoliko članarina ne bude podmirena do 15-og ožujka u mjesecu za tekuću godinu, član je
podložan sankcijama sukladno aktima Kluba.

Članak 7.
Budući članovi koji se žele upisati u Klub nakon mjeseca ožujka plaćati će članarinu

sukladno mjesecima u kojem su postali član ,a prema Odluci Upravnog odbora.
Članak 8.
Svaki član koji ispuni pristupnicu i uplati članarinu za tekuću godinu stječe pravo na
korištenje klupskog dresa (gornji dio) koji prelazi u trajno vlasništvo nakon neprekidnog
trogodišnjeg članstva u Klubu.Osoba koja u slučaju ne produženja članarine naredne godine
a samim time prestaje biti član ,dužna je izvršiti povrat dresa Klubu koji je vlasnik istog.
Članak 9.
Pomoć roditelja u radu Kluba u bilo kojem obliku(sponzorstva, donacije, organizacija
natjecanja, prijevoz na natjecanja, promotivni komercijalni nastupi, sudjelovanje Kluba u
medijima i sl.) moguća je u dogovoru s Upravom Kluba.

Članak 10.
Pravila ponašanja svih sudionika rada u Klubu, definirana su u aktu Kluba pod nazivom
Kodeks ponašanja.

Članak 11.
Za tumačenje odredbi ovog Pravilnika nadležan je Upravni odbor Kluba.

Članak 12.
Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.
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