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1. Registrace členů Hnutí Brontosaurus v základních článcích (dále ZČ),
regionálních centrech (dále RC) a klubech
1.1. Pravidla registrace členů
Pro registraci člena v ZČ, RC, klubu musíte dodržet tyto požadavky:









1.1.1. Placení členských příspěvků
Podmínkou pro členství v ZČ, RC či klubu a tedy v Hnutí Brontosaurus je pro každého
jednotlivého člena uhrazení členského příspěvku minimálně ve výši stanovené Valnou
hromadou Hnutí Brontosaurus na daný kalendářní rok.
ZČ či RC mohou rozhodnutím své Valné hromady členské příspěvky navýšit o část
příspěvku určenou ZČ či RC, nesmí je však snižovat.
Členové platí členské příspěvky ZČ, RC či klubu.
Příjem členských příspěvků za všechny členy ZČ či RC evidujete ve svém účetnictví
nebo pokladně klubu.
Pokud je členský příspěvek součástí platby za akci, tak jej ZČ, RC zúčtovává zvlášť
jako samostatnou účetní položku! Člen o tomto způsobu platby musí být informován.
Každý člen Hnutí Brontosaurus může být současně členem libovolného počtu ZČ, RC
nebo Klubů HB. Členské příspěvky za takového člena je povinen odvádět pouze ten
ZČ, Klub nebo RC, v kterém se člen registroval jako první.
1.1.2. Členská přihláška

Každý člen ZČ, RC či klubu se ke členství přihlašuje písemnou či elektronickou přihláškou –
žádostí o registraci, která musí obsahovat:
 souhlas s programovými cíli HB,
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 ochotu respektovat Stanovy HB a ostatní odvozené předpisy,
 souhlas pro ZČ, RC a HB s nakládáními s osobními údaje dle zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů,
 identifikační údaje: jméno, příjmení, popř. přezdívka, datum narození, trvalé bydliště,
popř. další údaje (doporučen je e-mail),
 u mladších 15 let dále údaje min. jednoho zákonného zástupce: jméno příjmení, trvalé
bydliště, popř. kontakt (doporučen telefon a e-mail),
 souhlas s použitím obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů, tykajících
se jeho osoby, pro potřeby HB a jeho organizačních jednotek

Přihlášku – žádost o registraci zájemce o členství vyplňuje při vstupu do ZČ, RC. Zájem o
členství v následujících letech potvrzuje dle požadavků ZČ, RC či klubu. Minimálně musí
splnit povinnost uhradit členský příspěvek v daném kalendářním roce.
1.1.3. Vznik členství
Dle stanov HB členství vzniká okamžikem zápisu do seznamu členů (dále jen registrace)
v případě, že splňuje požadavky kladené na členy dle těchto stanov, zaplatil členský příspěvek
a jeho členství bylo schváleno příslušným orgánem ZČ, RC nebo vedoucím Klubu HB.
Teprve po splnění všech náležitostí může být člen zapsán do evidence členů v BIS.
1.2. Registrace členů pro ústředí HB a odvod členských příspěvků
 ZČ, RC a kluby mohou členy přijímat průběžně během celého roku.
 Do 31.10. každého roku však ZČ, RC či klub splnit podmínky pro registraci článku,
regionálního centra či klubu a musí zapsat všechny členy, kteří splnili podmínky pro
členství v daném roce do Brontosauřího informačního systému a následně odvést za
členské příspěvky.
 Po 31.10. je možné doplnit pouze členy, kteří vstoupili do ZČ, RC či klubu po tomto
termínu. Příspěvek za ně bude doplacen.

2. JAK NA registraci přes BIS
2.1. vstup do systému
Ke vstupu do Brontosauřího informačního systému jste obdrželi na adresu ZČ, RC
login a heslo. Kdyby jste s tím snad měli nějaké problémy napište na adresu
hnuti@brontosaurus.cz
2.2. registrace ZČ přes BIS
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Postup je po přihlášení je následující:
2.2.1. Vyplnění kontaktních osob respektive všech členů
1. Klikněte na menu základní články.
2. Klikněte na název Vašeho ZČ.
3. Můžete zadávat členy, minimálně zadejte předsedu a hospodáře.
4. Vkládání členů:
Pokud daný člen byl členem v předchozím roce lze mu členství pouze prodloužit.
Kliknete na jméno ZČ – zobrazí se seznam členů. Najedete na minulý rok a u
každého člena, jež je členem i letos prodloužíte členství kliknutím na pátou ikonku
zprava (šipečka). Poté zadáte nové členy. Pro registraci ZČ je relevantní stav
členů tohoto roku – tedy členů zaregistrovaných v od 1. 1. daného roku do
okamžiku registrace.
5. U vlastního zadávání nových členů postupujte takto: Pokud se daný člověk už
v databázi objevil dříve (třeba jako účastník akce jiného článku) stačí zadat jeho
počáteční písmena. Objeví se nabídka lidí, je-li tam Váš vyvolený, zadáte pro
kontrolu datum narození a odešlete si jej kliknutím na ikonku úplně vpravo do
svého seznamu.
6. Pokud daný člověk v databázi ještě není, musíte vyplnit jeho údaje.
7. Po zadání členů upravte výši členských příspěvků podle kategorie, do které člen
spadá. Provedete kliknutím na čtvrtou ikonku zprava – modrá postavička.
Aktuální kategorie:
- dětský člen do 15 let
150 Kč
- individuální člen 15 až 26 let 100 Kč
- individuální člen nad 26 let
350 Kč
- rodinné členství - první rodinný člen 350 Kč, 25 Kč každý další rodinný člen
navázaný na prvního.
8. Pokud je daný člověk členem ve více ZČ a odvedl již příspěvek v jiném základním
článku, tak za něj ústředí nemusíte členský příspěvek odvádět. Tuto skutečnost u
člena zaznamenáte formou výběru typu členství: platil v jiném ZČ.
9. Když máte členy vyplněny (min. předsedu a hospodáře) vraťte se do menu základní
články.
Toto vyplňte nejpozději do 31. 10. daného roku
2.2.2. Vlastní registrace ZČ
10. Vyberete svůj základní článek a klikněte na první ikonku zprava – tedy tu úplně
vpravo (upravit).
11. Vyplňte/aktualizujte údaje.
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12. Klikněte na „registrovat na další rok“, odrhněte souhlas a zmáčkněte „znovu
registrovat“.
13. Tím máte registraci za sebou.
Odešlete prosím do konce října.
2.3. Odvod členských příspěvků
1. Podle součtu v kolonce Celkový odvod příspěvků na kancelář vám vystavíme
fakturu a vyzveme vás k zaplacení členských příspěvků. Tato kolonka se zobrazuje
pod přehledem vašich členů. Přibude-li vám do konce roku nový člen, tak vás
k doplacení příslušného příspěvku také vyzveme.
Verze: 4
Schválil: Dalimil Toman, programový ředitel Hnutí Brontosaurus
Dne: 1. 10. 2017
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