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Pravidlá členstva
Žiadatelia sa stávajú členmi združenia ich prijatím za členov na základe riadne
vyplnenej a podpísanej žiadosti o vstup do združenia. Po prijatí sú povinní
neodkladne, najneskôr do 14 kalendárnych dní od prijatia, zaplatiť registračný
členský príspevok. Prístup do internej časti internetových stránok združenia
získavajú novoprijatí členovia až po zaplatení členského príspevku.
Po prijatí za člena je pridelené každému členovi jedinečné neopakovateľné členské číslo, ktoré slúži výhradne na jeho identifikáciu v platobnom
styku.

Členské príspevky
Všetci členovia združenia sú povinní uhrádzať členské príspevky, ktoré sú určené na pokrytie základných nákladov združenia (kancelárske potreby, vedenie účtovníctva, povinné poplatky, poštovné a pod.). Pri všetkých príspevkoch
je určená iba ich minimálna výška, každý člen sa môže dobrovoľne rozhodnúť
uhradiť sumu vyššiu.

Členovia z Českej republiky môžu uhradiť členský príspevok aj v českých korunách na český variant účtu č. 2300761193/2010, minimálnu výšku príspevku si podľa aktuálneho kurzu českej koruny voči euru musia prepočítať
sami.
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Príspevky sa uhrádzajú priamo na účet združenia vedenom v Fio banka, a. s.,
pobočka zahraničnej banky, Námestie SNP 21, 811 01 Bratislava, Slovensko;
č. účtu: 2300761193/8330; IBAN: SK83 8330 0000 0023 0076 1193; SWIFT
(BIC): FIOZSKBAXXX.
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Ako variabilný symbol sú pri úhrade na účet členovia povinní uvádzať svoje
členské číslo, do poznámky odporúčame uviesť meno odosielateľa — každá
úhrada musí byť jednoznačne identifikovateľná.
Členovia z krajín mimo Európskej únie môžu uhradiť členský príspevok v mene
svojej krajiny pomocou systému Western Union, minimálnu výšku príspevku si
podľa aktuálneho kurzu svojej meny voči euru musia prepočítať sami. Úhradu
prevádzajú na meno a adresu predsedu združenia (údaje sú bez slovenskej
diakritiky): Julius Pastierik, Dacov Lom, Slovakia.
Kontrolné číslo peňažného prevodu Western Union (MTCN — Money Transfer Control Number), svoje členské číslo, meno a priezvisko odosielateľa (v latinke — tak, ako sú zadané v peňažnom prevode), štát (v angličtine) a zaslanú
sumu v eurách oznamujú na mailovú adresu združenia: fenix@preludi.eu.
Členovia, ktorí neuhradia príspevky v stanovenom termíne, budú zo združenia
vylúčení.

Druhy príspevkov

Členovia, ktorí vstupujú do združenia, uhrádzajú prvotný príspevok, ktorý
sa skladá z registračného príspevku a pomernej časti ročného členského príspevku. Pomerná časť sa vypočítava podľa mesiaca, kedy vstúpia do združenia,
pričom ako dátum vstupu za člena je považovaný dátum vyplnenia žiadosti
o vstup do združenia. Príspevok sú povinní uhradiť ihneď po prijatí, najneskôr
do 14 kalendárnych dní od prijatia. Výšku registračného príspevku určuje
predseda združenia.
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Prvotný príspevok
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Ročný príspevok
Ročný príspevok uhrádzajú členovia združenia v nasledujúcich rokoch ich
členstva. Úhrada ročného príspevku je možná iba raz do roka, a to v priebehu
mesiaca marec, pričom príspevok musí byť uhradený najneskôr do konca
marca príslušného roku. Jeho výšku určuje predseda združenia do konca
februára podľa výsledkov hospodárenia v predchádzajúcom roku. Platnosť
ročného príspevku je od 1. apríla príslušného roku do 31. marca roku budúceho.
Mimoriadny príspevok
Mimoriadny príspevok uhrádzajú členovia za účasť na ďalších aktivitách organizovaných združením, za propagačné predmety a materiály združenia a
pod. Tieto príspevky uhrádzajú iba tí členovia, ktorí sa chcú príslušných aktivít zúčastniť.
Niektoré mimoriadne príspevky môžu byť čiastočne alebo úplne vratné. Medzi
takéto príspevky budú patriť napr. príspevky určené pre vydávanie diel Oskara
Ernsta Bernhardta. Vratné príspevky sa môžu vracať aj postupne v intervaloch.
Časová dĺžka intervalov a výpočet časti vrátenej výšky príspevku bude stanovený podľa príslušnej aktivity, napr. pri dielach Oskara Ernsta Bernhardta
podľa počtu predaných diel.

Strana 3/4

Pri úhrade mimoriadnych príspevkov je nevyhnutné v poznámke uviesť aktivitu, pre ktorú je príspevok určený.
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Výška príspevkov
Minimálna výška príspevkov je každoročne stanovená osobitným predpisom,
ktorý sa v príslušnom roku stáva nedeliteľnou prílohou organizačného poriadku.
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Ing. Július Pastierik, predseda

