
PRAVIDLA ,'DESATERO.. nejen pro členy výboru
Asociace rodičů a přátel zdravotně postřených dětí v ČR, 

".s.klub PAPRSEK
Tyršova 142129, 682 01Vyškov

hájit zájmy zdravotně postižených dětí, mládeže a jejich rodin, osob po úrazu a seniorů

dbát na správný chod organizace dle zákonů a podmínek výboru organizace

v.Ýhody členů organizace:
jednodenní akce mají se slevou nebo zdarma všechny registrované děti aml'ádež
vícedenní rehabilitační a ozdravné pobyty

a) handicapované dětilklienti se slevou, určenou a schválenou členy

ýboru
b) handicapované děti/klienti zabezpeěujícího personálu na vícedenních

pobytech se slevou, schválenou členy qfboru
c) zdravé ďéti za plnou úhradu, je-li dotace od MZ, je-li dotace od

MŠMT se mohou zúčastnit zanižšípoplatek
d) na vícedenní pobyty je vždy třeba platné potvrzení od lékaře (obvodní

nebo odborný lékař)

4) nečleni organizace:
-zdravé i zdravotně postižené dětijednodenní akce avícedenní pobyty zaplnouúhradu

5) hrazení poplatků členů výboru. zaměstnanců a jejich dětí na akcích:

- všichni se mohou účastnit jednodenních klubových akcí ZDARMA (např.: filmové
a divadelní představení)

6) příprava a zajištění akcí:
- osobě, která akci zajišt'uje jsou hrazeny všechny výdaje po dodání dokladů (nákup
materiálu apod.)

- osobě, připravující azabezpečující akci bude llrazen CP

7) přihlášky na akci budou registrovány povze do data uvedeného v závazné přihlášce,
případně maximálně tři dny před akcí, pokud to bude možné (omezený počet vstupenek, míst
apod.)

S) bude-li požadováno studentem potvrzení o praxi v klubu PAPRSEK, bude toto vystaveno
jen tehdy, pokud daná osoba bude na nějaké akci pomáhat

9) hájit majetek a čest otgarizace, kdy získané informace při jednaních ve výboru se nešíří
mimo členy ýboru

I0) schvá|ení návrhů platí pouze při schválení nadpoloviční většinou členů ýboru (minimálně
5-ti hlasy), návrhy lze zaslat i SMSkou nebo e-mailem a výsledek bude uveden v zápise
zprvni následující schůze výboru

Schváleno členy ýboru dne l. ěervna2020
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kontrolovala: ...
místopředsedkyně Miroslava Bečvářová

zapsala;
Jaroslava Bednařová


