Spolek bubakov.net

Vnitřní řád
Oddíl I - Úvodní ustanovení
1. Tento vnitřní řád (dále též VŘ) upravuje a zpřesňuje práva a povinnosti členů Spolku
bubakov.net (dále též spolek) a stanovuje některé procedury při činnosti spolku.
2. Tento vnitřní řád je vydán radou spolku v souladu se stanovami spolku. Je-li nějaké
ustanovení VŘ v rozporu se stanovami či zákony platnými na území České republiky,
jsou taková ustanovení neplatná a nepřihlíží se k nim.

Oddíl II - Členské příspěvky
1. Základním zdrojem financování aktivit spolku jsou členské příspěvky.
2. Členské příspěvky jsou hrazeny členy zejména bezhotovostním platebním převodem na
účet spolku.
3. Účet spolku je veden u UniCredit Bank a má toto číslo:
1029252003 / 2700 (IBAN CZ35 2700 0000 0010 2925 2003).
4. Měsíční příspěvky je člen povinen uhradit do 10. dne příslušného měsíce (např.
příspěvek za měsíc březen je nutno uhradit do 10. března). Příspěvek se považuje za
uhrazený dnem připsání na účet spolku – tato platba musí být jednoznačně
identifikována variabilním symbolem, který byl členovi přidělen při jeho přijetí - nebo
zaplacením v hotovosti v sídle spolku.
5. Rada spolku může osvobodit od úhrady měsíčního členského příspěvku jednotlivé členy,
jež jsou neziskovými či veřejně prospěšnými organizacemi (např. školy, nadace, dětské
domovy, veřejné knihovny apod.). Osvobození od úhrady není nárokové a může být
Schůzí členů či Radou spolku kdykoliv zrušeno.

Oddíl III - Informační povinnost člena
1. Člen je povinen aktualizovat veškeré údaje, které uvedl v přihlášce před svým přijetím.
Jedná se zejména o:
a. jméno a příjmení či název
b. trvalé bydliště
c. e-mail
d. telefonní číslo
e. MAC adresy zařízení připojených do komunitní sítě spolku.
2. Tyto údaje a jejich změny jsou zapisovány do neveřejného seznamu členů.

Oddíl IV. - Komunikační kanály
1. Preferovanými komunikačními kanály pro komunikace členů s vedením spolku jsou:
a. e-mail: podpora@bubakov.net
b. telefon: +420 317 471 380, a to zpravidla v pracovních dnech od 8 do 16 hodin
c. chat: http://irc.bubakov.net
3. Poštovní adresa spolku je: Spolek bubakov.net, Havlíčkova 500, 271 01 Nové Strašecí
4. Číslo datové schránky je: p4werrx
5. Internetové stránky spolku jsou na adrese www.bubakov.net.
6. Spolek ke komunikaci s členy využívá údajů uvedených v seznamu členů.
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Oddíl V. - Komunitní síť
1. Nejcennějším majetkem spolku je komunitní elektronická síť budovaná a spravovaná
pro potřeby našich členů.
2. Každý člen spolku má právo využívat tuto síť za těchto podmínek:
a. člen není v prodlení s úhradou členských příspěvků
b. člen nezneužívá síť spolku k aktivitám zakázaným zákonem
c. člen svou činností či nečinností vědomě či nevědomě nepřetěžuje komunitní
elektronickou síť spolku či to umožňuje někomu jinému
d. člen svou činností či nečinností vědomě či nevědomě bez příkazu rady či
předsedy spolku nebrání ve využívání komunitní elektronické sítě spolku jinému
členu spolku,
e. nevyužívá síť v rozporu s dobrými mravy
3. Rada spolku či předseda může při nedodržení podmínek pro využívání sítě spolku
členovi odepřít či znemožnit přístup k elektronické komunitní síti spolku.

Oddíl VI - Komunitní centrum
1. Komunitní centrum podporuje osobní setkávání mezi členy a jejich rodinnými
příslušníky a je provozováno v sídle spolku.
2. V komunitním centru mohou probíhat různorodé aktivity vždy v souladu se zásadami
slušného chování, a to v souladu s pokyny předsedy či místopředsedy spolku.

Oddíl VII - Další aktivity
1. Spolek realizuje sám či se ve spolupráci s někým podílí na realizací i dalších aktivit, a to
zejména:
a. vzdělávacích
b. kulturních
2. Tyto aktivity jsou pořádány zpravidla na popud členů.
3. Návrhy na jednotlivé aktivity členové doručují radě spolku

Oddíl VIII - Závěrečná ustanovení
1. Tento vnitřní řád byl schválen radou spolku dne 2.6.2017 a je účinný ode dne schválení.
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