Aktualizováno dne 1. 9. 2020

ČLENSTVÍ V MC MILÍNEK A ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY:

1. Kdo se může stát členem MC Milínek?
– dle čl. 3 platných stanov MC Milínek „každá fyzická osoba starší 18ti let, která
souhlasí se stanovami spolku“. O přijetí člena rozhoduje rada MCM.
- konkrétní podmínky a postup vzniku členství v MC Milínek, schválený radou
MC Milínek – viz níže postup „Registrace nových členů“
- práva a povinnosti člena MC Milínek – viz čl. 3 stanov spolku

2. Registrace nových členů do Mateřského centra Milínek:
Registrační poplatek:
150 Kč/člen/rok pro místní členy (bydliště Milín a osady)
200 Kč/člen/rok pro ostatní členy (bydliště mimo Milín a osady)
Počet členů s bydlištěm mimo Milín a osady je omezen na max. 10 členů, o
ostatních zájemcích o členství rozhodne Rada MCM (zohledňuje se zájem o
aktivní zapojení do činnosti MCM).
Postup registrace pro zájemce s bydlištěm v Milíně a osadách:
1. Zájemci o členství vyplní a podepíší Registrační list (formulář je k dispozici
v knihovně (oddělení pro dospělé v přízemí budovy CVA) či v dětské
herně (druhé patro budovy CVA), případně ke stažení z webových
stránek www.mcmilinek.cz, či lze kontaktovat člena rady MCM dle
kontaktů na webových stránkách a zaslat formulář na sdělený e-mail).
2. Vyplněný Registrační list zájemci předají členovi rady MCM ve spolkové
kanceláři vedle dětské herny MCM (druhé patro budovy CVA – otevírací
doba spolkové kanceláře viz níže) a zároveň uhradí výše uvedený
registrační poplatek, případně předají registrační list a uhradí poplatek
jiným způsobem dle předchozí domluvy s členem rady MCM.
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3. Po předání vyplněného Registračního listu a úhradě registračního
poplatku bude zájemci o členství předán členský průkaz a zájemce o
členství se stává řádným členem MCM.
Postup registrace pro zájemce s bydlištěm mimo Milín a osady:
1. Zájemci o členství nejprve kontaktují člena rady Mateřského centra
Milínek na e-mailu mcmilinek@seznam.cz, případně osobně v kanceláři u
dětské herny (druhé patro budovy CVA). Pokud bude potvrzeno jejich
členství zástupci MCM, pak budou zájemci postupovat shodně dle bodu
ad 1. až 3. výše.
Otevírací doba spolkové kanceláře vedle dětské herny (druhé patro budovy CVA
Milín) je: pondělí 9:00 – 11:00, středa 9:00 – 11:00 či po předchozí dohodě.
Registrační průkaz je přenosný pouze v rámci jedné rodiny a platí pouze pro
jednu dospělou osobu jako doprovod dítěte do dětské herny. V případě více
dospělých osob jako doprovodu dítěte do dětské herny se druhá a každá další
dospělá osoba považuje za návštěvu – podmínky vstupu viz níže.

3. Úhrada ročních členských příspěvků stávajících členů MC Milínek:
Roční členský příspěvek:
150 Kč/člen/rok pro místní členy (bydliště Milín a osady)
200 Kč/člen/rok pro ostatní členy (bydliště mimo Milín a osady)
Postup pro úhradu ročních členských příspěvků:
1. Člen MC Milínek je povinen uhradit roční členský poplatek v hotovosti ve
stanovené výši nejpozději do 28. 2. příslušného kalendářního roku ve
spolkové kanceláři vedle dětské herny (druhé patro v budově CVA Milín)
v otevírací době kanceláře – viz výše, případně jiným způsobem po
předchozí dohodě s členem rady MCM. Současně s úhradou předloží svůj
členský průkaz.
2. Po úhradě ročního členského příspěvku bude na členský průkaz
vyznačena úhrada na příslušný kalendářní rok.
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4. Poplatek (členský příspěvek) za vstup do dětské herny:
20,- Kč / 1 dospělý člen / 1 vstup
50,- Kč / 1 dospělá osoba nečlen / 1 vstup pouze jako doprovod člena
Pouze registrovaní členové MC Milínek, případně návštěvy v doprovodu členů
MC Milínek za stanovených podmínek, mají přístup do dětské herny!
Před každou návštěvou dětské herny řádný člen MCM předloží knihovnici na
vyžádání členský průkaz a uhradí poplatek za vstup do dětské herny v
hotovosti. Knihovnice mu následně oproti podpisu předá klíče od dětské herny,
které je člen povinen knihovnici vrátit v řádné otevírací době dětské herny (a
knihovny).
Registrační průkaz je přenosný pouze v rámci jedné rodiny a platí pouze pro
jednu dospělou osobu jako doprovod dítěte do dětské herny. V případě více
dospělých osob jako doprovodu dítěte do dětské herny se druhá a každá další
dospělá osoba považuje za návštěvu s úhradou poplatku za vstup do herny - viz
výše.

5. Poplatek za pořádání rodinných oslav v dětské herně:
200,- Kč / oslava v průběhu pracovního týdne (po – pá)
400,- Kč / oslava v průběhu víkendu (so, ne)
Registrovaní členové MC Milínek si mohou vypůjčit dětskou hernu ke konání
jednorázových akcí (především dětských oslav). O pronájem dětské herny je
nutno písemně požádat předem (formulář ke stažení z webu MCM). Potřebné
dokumenty – formulář Žádosti o pronájem a Smlouva o dočasném poskytnutí
dětské herny – jsou ke stažení z webových stránek MC Milínek
(www.mcmilinek.cz). Formulář žádosti je nutno vyplnit a poslat zároveň na dvě
adresy: knihovnamilin@volny.cz a mcmilinek@seznam.cz. Dokumenty (žádost o
pronájem a smlouva o dočasném poskytnutí nebytových prostor) se fyzicky
podepisují až při návštěvě knihovny při domlouvání konkrétních podmínek
pronájmu (předání klíčů, atd.). Limit pro počet osob v dětské herně během
jedné akce – max. 20 (děti i dospělí).

