PRAVIDLA ČLENSTVÍ
v Buštěhradském filmovém klubu
při Městské knihovně
I. ČLENSTVÍ
1. Členem Buštěhradského filmového klubu při Městské knihovně v Buštěhradu (dále jen
BFK) se může stát každý občan ČR starší 18 let za těchto podmínek:
a. vyplní a podepíše přihlášku do BFK, kterou doručí na jedno z určených míst uvedených
ve formuláři přihlášky;
b. při převzetí legitimace člena BFK uhradí roční členský příspěvek BFK.
II. ZÁNIK ČLENSTVÍ
1. Členství v BFK zaniká:
a. datem přijetí písemného ohlášení člena, že své členství v BFK ruší. Písemné zrušení
členství je možné předat ve stejných místech a stejným způsobem jako přihlášku;
b. zrušením členství pokud nebyl zaplacen členský příspěvek více než rok a to ani po třetí
upomínce;
c. ukončením činnosti BFK.
III. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA
1. Člen BFK má právo:
a. být volen do představenstva BFK při volbách jednou za 4 roky, a to na schůzi členů
nadpoloviční většinou přítomných členů;
b. zúčastňovat se zdarma všech filmových představení BFK a další činnosti BFK;
c. být informován (především prostřednictvím e-mailu) o programu BFK a jeho další
činnosti;
d. zapůjčit svoji legitimaci člena BFK třetí osobě pro návštěvu představení, pokud se sám
nemůže účastnit (osoba, která se prokáže legitimací člena BFK má potom přístup na
představení BFK zdarma);
e. získat novou legitimaci člena BFK, pokud ji ztratí a to za poplatek 45 Kč;
f. kdykoliv zrušit své členství bez udání důvodu;
g. na navrácení alikvotní částky z ročního příspěvku, pokud zruší své členství, nebo pokud
by byl BFK zrušen,
h. na 5 permanentek (ve formě jednorázových legitimací) zdarma za rok na klubová
představení, které může použít pro rodinné příslušníky a své přátelé.
2. Člen BFK má povinnost:
a. zaplatit jednou ročně členský příspěvek a to ve výši 500 Kč;
b. chovat se při klubových představeních tak, aby nerušil ostatní diváky.
Tato pravidla byla schválena představenstvem BFK
dne 3. 3. 2016
Pavel P. Ries
předseda BFK

