Tělocvičná jednota Sokol Jinonice
byla založena jako Tělocvičná jednota Sokol "Tyrš" v roce 1897 a byla obnovena v roce 1990
V rámci všestrannosti jednota nabízí cvičení rodičů s dětmi, cvičení předškolních dětí, mladších a starších žákyň a žáků i
cvičení žen. Sportovními oddíly jsou volejbal, florbal, basketbal a tenis. V jednotě působí také divadelní soubor i oddíly
akrobatického rock and rollu a společenského tance.

Výňatky ze stanov a vnitřního řádu jednoty
Členem jednoty se může stát každý občan, který se ke členství dobrovolně přihlásí, souhlasí se stanovami i vnitřním
řádem jednoty a byl přijat za člena výborem jednoty. U osob mladších čtrnácti let je přijetí podmíněno souhlasem rodičů
nebo zákonných zástupců.
Člen jednoty má zejména právo
● účastnit se cvičení, soutěží, tělocvičných a sportovních akcí a vystoupení, kulturní a společenské činnosti v jednotě a mít
podíl na výhodách, které plynou z členství v jednotě
● účastnit se schůzí výborů, oddílů, sborů a komisí, kterých je členem, vyslovovat své názory a podávat návrhy,
předkládat návrhy všem orgánům jednoty či stížnosti na ně, nebo na jejich členy
● je-li zletilý, účastnit se valné hromady a hlasovat na ní, být zvolen a delegovándo funkcí všech orgánů jednoty, pokud s
tím souhlasí; dorost má právo účastnit se valných hromad bez práva hlasovat
Člen jednoty je zejména povinen
● řídit se stanovami a vnitřním řádem jednoty i usneseními a rozhodnutími všech orgánů jednoty
a podílet se na rozvoji činnosti jednoty, chránit podle svých možností majetek jednoty a nepoškozovat jej
● nepoškozovat svým jednáním dobrou pověst sokolského hnutí, jednat vždy v duchu fair play
● řádně a včas platit členské příspěvky i ostatní platby, které jsou pro členy stanoveny
● oznámit jednotě změnu rodného čísla, příjmení a adresy trvalého bydliště
Členství v jednotě zaniká vystoupením, úmrtím, vyškrtnutím pro neplnění povinností, vyloučením pro hrubé porušení
stanov či zákonných norem, nebo pro poškozování dobrého jména jednoty.

Úplné znění stanov i vnitřního řádu jednoty je k nahlédnutí u cvičitelů nebo členů výboru.
Adresa jednoty: Butovická 100/33, 158 00 Praha 5 Jinonice

Internetové stránky: www.sokoljinonice.cz

Společně s přihláškou odevzdejte prosím fotografii 4x4 cm a částku ___________ Kč, která zahrnuje pojištění, základní
a oddílový příspěvek pro aktuální rok.
zde prosím odstřihněte

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

PŘIHLÁŠKA

Tělocvičná jednota Sokol Jinonice

příjmení

jméno

rodné jméno

titul

datum narození

rodné číslo

telefon

E-mail

adresa trvalého bydliště, PSČ
přihlašuji se do oddílu všestrannosti
přihlašuji se do sportovního oddílu
Souhlasím, aby uvedené rodné číslo i osobní údaje byly použity pro evidenci v jednotě a pro povinné výkazy
státním orgánům v souladu s platnými zákony.
datum
u osob mladších čtrnácti let podpis rodičů
profese
v jakém oboru nebo oblasti mohu být jednotě nápomocen (odbornost v
řemesle, znalosti včetně vědeckých a jazykových)

poznámky

podpis

