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Členstvo v MsKK Handlová :
Každý nový záujemca o členstvo v klube sa môže zúčastňovať tréningového procesu,
pričom prvý tréning je bezplatný. Záujemcom o členstvo v klube sa môže stať každá fyzická
osoba staršia ako 12 rokov po vyplnení prihlášky – záujemca o členstvo. Poplatok za jeden
tréning je vo výške 5,- € (dospelý) a 1,- € (deti a mládež do 18 rokov).
Výkonný výbor MsKK Handlová na polročnej alebo na koncoročnej členskej schôdzi
rozhodne o záujemcovi, či sa po skúšobnom období stane právoplatným členom klubu.
Kritéria členstva (podmienky prijatia): - aktívne sa zapájať do všetkých činností klubu a to
zúčastňovať sa klubových akcií, brigád, členských schôdzí a na reprezentovaní klubu.
V prípade potvrdeného členstva, je povinný tento člen vyplniť prihlášku a zaplatiť členské.
Člen MsKK, ktorý je evidovaný od 1.januára (tiež aj stály člen), si je povinný zaplatiť
členský poplatok na celý rok najneskôr do konca februára. Záujemca, ktorý sa stane novým
členom je povinný zaplatiť členský poplatok hneď po vyplnení prihlášky MsKK.
Členský poplatok na kalendárny rok je vo výške 40,- € (dospelý) a vo výške 20,- €
(deti a mládež do 18 rokov).
Záujemca, ktorý sa stane novým členom po druhom polroku je povinný zaplatiť
členský poplatok vo výške 20,- € (dospelý) a vo výške 10,- € (deti a mládež do 18 rokov)
hneď po vyplnení prihlášky MsKK. Členský poplatok platí na konkrétne obdobie v roku a je
neprenosný na ďalšiu osobu a je nenávratný.
Na výcviku psov sa môžu zúčastňovať aj nečlenovia MsKK len v rámci oficiálnych
tréningov inak je vstup nečlenov zakázaný. Zakázaný vstup je aj v prípade neoficiálneho
tréningu s členmi MsKK. Členom MsKK, ktorí toto nariadenie porušia sa môže zrušiť
členstvo v klube MsKK.
Poplatok je vo výške 5,- € za jeden výcvik poslušnosti psa s výcvikom obrán na
ochranný rukáv a iné pomôcky na to určené.
Na výcviku obrán sa môže zúčastniť len pes, s ktorým sa cvičí aj poslušnosť, resp.
ktorý sa pripravuje na skúšky podľa skúšobných poriadkov. Taktiež sa môže zúčastniť len pes
s vhodnými povahovými vlastnosťami (vhodné plemeno).

Povinnosti člena MsKK Handlová:
1. zaplatiť členské na celý rok najneskôr do konca februára – stály člen
2. zaplatiť si členské hneď po vyplnení prihlášky MsKK – nový člen
3. zúčastňovať sa brigád, ktorých dátum určí Výkonný výbor MsKK alebo správca –
plán brigád

4. riadiť sa pokynmi výcvikára a dodržiavať bezpečnosť pri výcviku
5. zodpovedá v plnej miere za škody na zdraví a majetku spôsobené jeho osobou
alebo psom
6. dodržiavať pravidelné očkovania psa a iné povinnosti stanovené Zákonom 282/2002
o niektorých podmienkach chovu psov a Zákona č. 39/2007 Zb. o veterinárnej
starostlivosti a na výzvu Výkonného výboru MsKK predloží doklad o očkovaní psa,
čipovaní psa a známku o zaplatení dane za psa
7. správať sa tak aby nepoškodzoval dobré meno MsKK Handlová
8. chrániť a starať sa o majetok MsKK
9. je povinný sa zúčastniť min. jednej členskej schôdze do roka (polročnej / koncoročnej)
V prípade pravidelnej absencie na členských schôdzach, môže byť člen vylúčený
z klubu MsKK. Ospravedlnenie za neúčasť na členskej schôdzi, je povinný člen
oznámiť písomne predsedovi klubu MsKK. Zohľadňuje sa pracovné vyťaženie, resp.
zo
zdravotných dôvodov. Za neúčasť aspoň na jednej členskej schôdzi v roku,
bude poplatok 5,- €. Uhradenie tohto poplatku, ako aj poplatku za neodpracované
brigády, je
člen MsKK povinný uhradiť najneskôr do februára budúceho roka.
V opačnom prípade môže byť členstvo v MsKK zrušené.
10. každý člen klubu, ktorému VV MsKK pridelil kľúče od areálu, má hmotnú
zodpovednosť za majetok MsKK Handlová

Práva člena MsKK Handlová:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

používať areál a výcvikové pomôcky, ktoré sú majetkom MsKK
zúčastňovať sa bezplatne na podujatiach organizovaných MsKK (určuje VV MsKK)
reprezentovať klub na kynologických podujatiach pod hlavičkou MsKK
podávať návrhy, pripomienky a sťažnosti Výkonnému výboru MsKK
právo na členstvo v ZŠK SR a ASKA
neplatiť členské na obdobie, v ktorom sa nebude zúčastňovať výcviku (prvý alebo
druhý polrok v danom roku)
7. oboznámiť sa s platným vnútorným predpisom
8. požadovať rady od výcvikárov pri cvičení poslušnosti a obrán k ich samostatnej
práci so psom (pri nových členoch aj zaradenie a správne naplánovanie výcvikového
procesu)

Brigády :
Za každú brigádu zodpovedá správca MsKK. V prípade jeho neprítomnosti ho
zastupuje predseda alebo správcom určená osoba. Ten eviduje na brigáde počet zúčastnených
členov a odpracovaný čas členov. Na kalendárny rok je stanovený limit 10 brigádnických
hodín. Každý člen má právo si tieto hodiny odpracovať aj mimo hlavných brigád. Vtedy je
nutné nahlásiť správcovi klubu činnosti, ktoré vykonal a v akom čase, aby správca vedel
overiť a zaevidovať túto činnosť. Na konci roka sa vyhodnotí brigádnická činnosť všetkých
členov a v prípade nedodržania odpracovania limitu 10 hodín je povinný každý člen zaplatiť

za každú neodpracovanú hodinu 4,- € najneskôr do konca februára budúceho roka. V prípade
nezaplatenia brigád mu môže byť zrušené členstvo v klube.
Úplne oslobodení od brigád a teda aj od zaplatenia poplatku za neodpracované hodiny
sú iba osoby, ktorým to povolí VV MsKK Handlová. Účasť a odpracovaná činnosť na
brigádach bude evidovaná a vyhodnocovaná na koncoročnej členskej schôdzi.
Zánik členstva :
Členstvo v MsKK zaniká okamžite porušením povinnosti člena v bodoch 1, 2, 5, 6, 7 a
8. Ďalej členstvo zaniká viacnásobným porušením povinnosti člena v bodoch 3, 4, 9, a 10
o čom rozhoduje Výkonný výbor MsKK alebo zaniká na žiadosť člena. Zánik členstva nie je
Výkonný výbor MsKK povinný oznámiť členovi písomne.

Vnútorný predpis 14/2020 nadobúda platnosť 01.01.2020 a ruší vnútorný predpis
č. 13/2018.
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