Deklarace klubového režimu
Základní informace o klubovém
režimu uplatňovaném v projektech Hnutí Jarilo

ZELENÁ LOUKA, občanský klub Pardubice
_________________________________________________
Místní Občanský klub

Klubový režim je svobodný občanský mechanismus, kterým Hnutí Jarilo ve svých projektech
vymezuje pravidla a řád.
Základním projektem Hnutí Jarilo je Občanský klub
Občanský klub je svobodné společenství lidí, které funguje výhradně na principech sousedské
výpomoci a občanských formách spolupráce.
Řídí se vlastními klubovými pravidly, má vlastní autonomitu a
nepodléhá žádné nadřazené instituci ani skupině občanů.
Občanský klub slouží jako hospodářsko-společenský model
pro vytvoření soběstačných Obecních společenstev - komunit,
coby nejmenších samosprávných jednotek s vlastní
autonomitou a rozhodováním.
Cíl Občanského klubu: Sdílením a spoluprací na občanské
úrovni zabezpečit a rozvíjet důstojné podmínky pro pokrytí
základních životních potřeb klubových členů a jejich rodin.
Podmínky účasti: Jedinou podmínkou účasti v klubu je
souhlas s hodnotami klubu
Občanský klub hájí zájmy klubových členů.
Důležité informace pro návštěvníky klubu nebo klubové akce






Účastí v klubu se nestáváte členem žádné organizace ani spolku
Pokud vstupujete do prostoru Občanského klubu nebo do prostoru vymezeného klubovou
akcí a nejste dosud členem klubu nebo držitelem klubové karty, je potřeba souhlasit s
hodnotami klubu a tuto skutečnost stvrdit svým podpisem do PODPISOVÉHO
ARCHU, který je viditelně umístěn u vstupu do klubu nebo před vstupem na klubovou akci.
Činnost klubu podléhá klubovému režimu a není tedy možné vystavit daňový ani účetní
doklad
Odebrané hodnoty v rámci klubového režimu nelze žádným způsobem uplatnit v
účetnictví subjektů podléhajících daňovým zákonům v ČR ani EU.

Jaké možnosti nabízí klubový režim?






Klubový člen může doporučit rozšíření sortimentu ve výdejně, na základě svých vlastních
dobrých zkušeností.
Při hromadném nákupu hodnot prostřednictvím Občanského klubu je možné si snížit
náklady na zabezpečení kvalitních a zdraví prospěšných výrobků.
S úctou k lidem, přírodě i Zemi se snažíme nalézat nejvhodnější způsoby, jak zabezpečit
výrobky z oblasti zdravé stravy, zelené lékárny, přírodní kosmetiky, ekologické drogerie
a dalších oblastí.
K mnoha výrobkům ve výdejně i na webu jsou poskytovány informace vzdělávacího
charakteru, jako jsou informace o zdravotních účincích, obsahu vitamínů a vlivu na zdraví.
Dalším cílem je, aby se klubový člen sám aktivně zapojil do procesu tvoření a přispěl
svými výrobky k rozšíření sortimentu výdejny nebo se zapojil do jiných soběstačných
projektů Hnutí Jarilo.





Dále aby nabídl své schopnosti a um.
Účastí v klubu nevzniká výhoda žádnému jednotlivci, ale všem zúčastněným.
Klubové členství je zcela zdarma a k ničemu nezavazuje.

Jak získat členství a klubovou kartu?
Vyplněním přihlášky v Občanském klubu Zelená louka na adrese Na Spravedlnosti 2920, 530 02
Pardubice. Formulář přihlášky je ke stažení také na www.nasezelenalouka.cz v sekci Náš klub.
Co členstvím získáte?
 Možnost odebírat hodnoty v klubové výdejně
 Zasílání informací o novinkách v nabídce klubu na email
 Možnost účastnit se akcí pořádaných klubem - vzdělávací, tvůrčí, kulturní, tělovýchovné
atd.
 Možnost nabídnout ostatním členům své schopnosti a um
 Možnost využívat služeb nabízených klubovými členy
 Možnost spolupracovat s jinými klubovými členy v rámci klubového režimu
Partnerské kluby
Klubovou kartu je možné využít také u našich partnerských klubů, které jsou uvedeny na klubových
stránkách.
Platby a úhrady
V rámci vyváženého hospodaření klubu a v projektech Hnutí Jarilo mohou být využívány mezi
klubovými členy a návštěvníky klubu nebo na klubových akcích klubové směnné poukazy. Úhrady
za odběr výrobků nebo služeb v Občanském klubu jsou považovány za klubový příspěvek.
Dočasné členství
Pokud jste Občanský klub navštívil poprvé nebo ještě nemáte klubovou kartu, jste považován
za dočasného člena klubu do doby, než požádáte o vystavení řádné klubové karty.
Zodpovědnost
Každý klubový člen nese osobní zodpovědnost za svou vlastní činnost ve vztahu k jiným
klubovým členům. V rámci svobodné činnosti klubového společenstva nebo komunity nejsou
přípustné žádné soudní spory podléhající zákonným úpravám národních států nebo
nadnárodních institucí. Případné spory si řeší klubové společenstvo samo prostřednictvím
svých vlastních mechanismů s nejvyššími morálními principy, které respektují svobodu, práva
a povinnosti jednotlivce.
Více informací o aktuálních projektech Hnutí Jarilo a činnosti Občanského klubu,
pořádaných akcích či možnostech spolupráce, naleznete na www.nasezelenalouka.cz, kde se
také můžete přihlásit k odběru novinek.

