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1. Systém péče o členy Hnutí Brontosaurus
Členům základních článků Hnutí Brontosaurus poskytují servis a členské výhody základní
články jež jsou členy a ústředí HB.
Volným členům poskytuje servis a členské výhody ústředí HB.
2. Členský servis poskytovaný ústředím HB
2.1. Informační servis
a) všem členům je zasílán 6 x ročně elektronický Informačník Brontosaura, mimo to
mohou být zaslány cca 2 x ročně mimořádné Informačníky.
b) všem členům je elektronicky zaslána výroční zpráva a PF
c) volným členů jsou dále zasílány pozvánky na významné akce HB (vzdělávací akce,
společná setkání, apod.), informace o souhrnných nabídkách jarních, letních a
podzimních akcí našich programů a informace o akcích dobrovolnického centra. Volní
členové jsou také informování o akcích na které mají členskou slevu.
2.2. Členské výhody
Ústředí HB poskytuje stejné členské výhody, jak volným členům tak členům
základních článků, klubů a regionálních center.
Rozdíly v poskytovaných výhodách jsou dány pouze omezeními danými věkem, které
plynou z podmínek Evropské karty mládeže, dotací na dané akce či aktivity či
rozhodnutí ústředí HB zvýhodnit děti či mládež, popř. studenty.
Členské výhody jsou zveřejněny na webu www.brontosaurus.cz a jsou min. 1 x ročně
aktualizovány za což odpovídá redaktor webových stránek.
Mezi členské výhody patří mimo jiné:
• Evropská karta mládeže EYCA (100 000 slev v Evropě, 1 200 slev v Česku)
• Možnost vyjet na mezinárodní výměny (zdarma či za část cestovného)
• Možnost připojit se k výhodné brontosauří telefonní síti (v jejím rámci volání
zdarma)
• Slevy zboží v e-shopu
• Slevy a přednostní výběr na akce – tábory, kurzy (např. Cestičky), zážitkové
akce, semináře, brontosauří festivaly a další
• Slevy na ubytování v našich chatách a základnách
• Pojištění na akcích
• Možnost využívat tábornické a sportovní vybavení
• Příležitost organizovat vlastní akce, založit si vlastní klub
• Nové kontakty a nabídka pomoci při tvých aktivitách ze strany brontosauří
kanceláře
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Základní články a regionální centra mohou dle svého uvážení poskytovat další členské
výhody jak svým členům, tak všem členům Hnutí Brontosaurus.
2.3. Členské karty
Všem členům jsou vystaveny členské karty HB. Pro členy ve věku 5 - 30 let jsou to
zároveň Evropské karty mládeže.
Vydávání členských karet zajišťuje pro volné členy ústředí HB a to vždy do 14 od
přihlášení člena a uhrazení členského příspěvku.
Vydávání členských karet členům základních článků, regionálních center klubů
zajišťují vedení těchto org. jednotek.
Ústředí vydává organizačním jednotkám karty pro nové očekávané členy a revalidační
známky vždy na podzim předchozího roku na rok následující a to na základě splnění
všech registračních podmínek org. jednotky. Popř. je vydává i v průběhu roku na
žádost organizační jednotky.
3. Termíny
•
•
•
•
•
•
•
•
•

do 28.2. výzva volným členům s nabídkou prodloužení členství (zopakovat členské
výhody a servis)
do 30.8. zaslání výroční zprávy všem členům
do 30.9. doplnit do adresáře Informačníku nové členy a účastníky z táborů
do 30.11. doplnit do adresáře Informačníku všechny nové členy a účastníky za
daný rok
do 20.12. zaslání PF (mimořádný Informačník)
do 31.12. rozeslání průkazek a známek organizačním jednotkám HB
počátek roku – distribuce průkazek a známek členům ZČ, RC a klubů
do 7 dní po přihlášení volného člena zaslat uvítací dopis a výzvu k zaplacení
členského příspěvku
do 14 dní od zaplacení členského příspěvku zaslat volným členům členskou kartu a
další uvítací materiály
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