
Vnitro klubové Stanovy MAGNARIDERS OWNERS CLUB ČR z.s. 

 

1.  Při ukončení členství v MAGNARIDERS OWNERS CLUB z.s.- dále jen (Klub) je bývalý člen povinen 

vrátit nášivku velkého zádového znaku Klubu. Za toto vrácení mu bude vyplacena částka, kterou za 

nášivku zaplatil. Tuto nášivku Klubu předá regionálnímu zástupci nebo odešle na adresu Klubu do 30 

ti dnů od ukončení členství. 

 

2.  V případě nesplnění této povinnosti bude veden na oficiálních webových stránkách Klubu v 

oddělení " black list " aby bylo zcela zjevně jasné, bývalý člen již není právoplatným členem Klubu a 

velkou zádovou nášivku používá v rozporu ze Stanovami Klubu. 

 

3.  Velká zádová nášivka Klubu zůstává bývalému aktivnímu členu Klubu, který o to projeví zájem a 

jenž např. ze zdravotních důvodů již nemůže jezdit na motocyklu. Tento se stává tzv. " Čestným 

členem " Klubu. (např. důchodci a invalidé). 

 

4.  Při úmrtí člena Klubu rozhodne o navrácení či ponechání velké zádové nášivky Klubu pozůstalým 

Výbor klubu. 

 

5. Každý člen Klubu je povinen hlásit pověřenému členu vedení klubu do 14.dní změnu osobních 

údajů. 

 

6. O možnost pořádání Srazů Klubu požádá zájemce na webových stránkách Klubu, prostřednictvím 

správce webových stránek Klubu, minimálně dva roku před uvažovaným termínem Srazu. Správce 

webových stránek Klubu potvrdí zájemci volný termín, případně dohodne první volný následující 

termín. 

 

7. Finanční platbu za účast na Klubovém Srazu je člen povinen zaplatit do termínu a ve výši, který 

zveřejní pořadatel srazu v daném roce. Rovněž tak je povinen postupovat dle pokynů pořadatele 

Srazu ohledně přihlášení, evidence a dalších podmínek pro pořádaný Sraz. V případě nesplnění těchto 

podmínek nebude později brán zřetel na jeho požadavky ohledně účasti na Srazu, zejména zajištění 

ubytování a jídla. 

 

8.  Konání Členské schůze klubu se bude konat na každoročním Srazu Klubu, dle Stanov Klubu. Termín 

konání Členské schůze vyhlásí Předseda Výboru klubu. Účast přítomných členů klubu je na této schůzi 

povinná. 

 

9.  Členskou schůzi Klubu řídí Předseda výboru Klubu a program Schůze musí být ohlášen 

v dostatečném předstihu.  Předseda Klubu musí vyhodnotit uplynulé období fungování Klubu od 

poslední Členské schůze. Pokladník Klubu zveřejní finanční záležitosti klubu.  



10.  Každý člen Klubu má právo na Členské schůzi prezentovat svůj názor k projednávaným tématům 

a hlasovat o projednávaných tématech, přičemž každý člen má jeden hlas.     

 

11.  Členský příspěvek Klubu uhradí každý člen nejpozději do 28.2. daného kalendářního roku na účet 

Klubu ve výši 1.000, - Kč 


