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1. Členství, členské karty a členské karty EYCA 
Hnutí Brontosaurus zajišťuje všem členům základních článků, regionálních center a klubů a 
volným členům servis a výhody dle OP Péče o členy a členské výhody. 
Pro identifikaci členů a pro uplatnění práv a  poskytovaných výhod jsou vydávány členské 
průkazky. 
 
Jako členské sdružení České rady dětí a mládeže využíváme možnosti zřízení průkazů pro 
naše členy, které členům ve věku 5 – 30 let poskytovalo zároveň slevy a výhody poskytované 
systémem Evropské karty mládeže. 
EYCA, neboli Evropská karta mládeže je mezinárodní identifikační průkaz pro mladé. 
Funguje na podobném principu jako v ČR známější karty ISIC. EYCA se však na rozdíl od 
ISICU vztahuje i na NESTUDENTY do 30ti let. 
 
2. Typy členských průkazek 

 
2.1. Pro děti a mladé ve věku 5 – 30 let (EYCA) 

Tyto průkazky jsou vydávány s platností na 4 roky. Držitelé této členské karty budou mít, 
mimo výhod členů HB, možnost čerpat slevy na partnerských místech v České Republice i v 
Evropě. (Jejich seznam pro ČR najdete na oficiálních stránkách eyca.cz) 
 

2.2. Pro ostatní členy (neEYCA) 
Členské karty pro děti pod 5 let a Brontosaury nad 30 let. Tyto karty jsou vydávané s platností 
na jeden rok, která však může být neomezeně-krát prodloužena revalidační známkou. Ty jsou 
pouze plastovou alternativou papírové průkazky a vytváří pouze nárok na čerpání 
specifických výhod členů Hnutí Brontosaurus. Vypadají identicky, jako karty EYCA, ale na 
pravém boku jim chybí logo „Evropská karta mládeže“. 
 
U obou typů karet vzniká nutnost prodloužit členství v HB na rok 2014 a každý další 
rok pomocí revalidační známky (princip bude stejný, jako současné členské známky – 
zaplacení členského příspěvku = známka). Tyto známky se budou lepit na zadní stranu karty. 
Rozdíl je ten, že platnost karty EYCA se dá pomocí revalidační známky prodloužit pouze 
třikrát. Po uplynutí čtyř let od vydání už bude nutné vyměnit celou kartu. 
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3.  Vydávání průkazek 
 
Členské karty vydává statutář, či jiná zodpovědná osoba v ZČ, RC či klubu členům, kteří 
splnili podmínky pro členství v Hnutí Brontosaurus: 

- souhlas s programovými cíly 
- uhrazení členského příspěvku 

 
Postupuje se podle následujícího klíče: 
 

�  RUČNĚ (čitelně, doporučujeme černým popisovačem na CD) vyplní údaje:  
přední strana karty  

• jméno ve formátu Jméno PŘÍJMENÍ (např. Petr NOVÁK) 
• datum narození ve formátu DD.MM.RRRR (např. 11.03.1995) 
• platnost do: 

o u karty EYCA uvádíme platnost 4 roky od dne vydání, formát MM/RRRR 
(03/2017). U členů, kteří dosáhnou věku 31 let za méně, než 4 roky od 
vydání karty, je její platnost omezena na měsíc předcházející jeho 31. 
narozeniny (má-li je v dubnu 2015, bude mít jeho EYCA karta platnost do 
3/2015. Po dovršení věku 31 let bude členská karta EYCA nahrazena 
druhým typem členské karty. 

o U neEYCA karty vyplníme platnost do konce roku vydání, karty vydané 
letos tedy mají platnost do 12/2013. Dále bude jejich platnost 
prodlužována re validační známkou na zadní straně karty. 

• číslo karty je u karet EYCA předvyplněno a u neEYCA karet ho nevyplňujeme 
 zadní strana karty  

• název základního článku, popřípadě i specifický typ členství (rodinné) 
 

�  Doplní IDENTIFIKAČNÍ FOTOGRAFII daného člena (pozor, fotografie jsou 
netypického formátu 2,2 x 3 cm - na tento formát se většinou dá oříznout i klasická 
pasová fotografie). Je praktické fotku nejdříve přilepit ke kartě. 

 
�  Celou přední stanu karty PŘELEPÍ OCHRANNOU FÓLIÍ a uhladí. Fólie je součástí 

balení s kartami. 
 
�  Nového ČLENA OBRATEM ZADÁ DO BISU na daný rok a stal-li se člen držitelem 

karty EYCA, ZAEVIDUJE ČÍSLO JEHO ČLENSKÉ KARTY (kolonka „Číslo 
karty“).  

 
Některé ZČ vyjádřily zájem karty místo ručního vypisování potisknout. Pro potisk karty by 
byla nutná speciální tiskárna, ale jako alternativu možnou i na běžné laserové tiskárně lze 
potisknout průhlednou samolepící fólii. Tuto fólii s vytištěnými údaji poté nalepíte do 
potřebného prostoru a spolu s fotografií ji přelepíte krycí fólií. 
 
ČRDM otestovalo a doporučuje samolepící fólie o velikosti 45,7 x 25,4 mm, kterých se vejde 
40 na A4. Poměrně levnou variantu těchto fólií najdete zde. 
  
4. Distribuce průkazek a známek ústředím HB 
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Průkazky budou ZČ, RC a klubům zasílány na základě registrace členů v předchozím roce. 
V případě, že členská základna ŽC, RC či klubu v průběhu kalendářního roku vzroste vyžádá 
si ZČ, RC či klub zaslání dalších průkazek. 
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