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Klub Art 4 People z.s. je spolek založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách 
v souladu s ustanovením §214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) a jako 
takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.  
 
Mezi základní účel Spolku patří zejména: 

• Kulturní, umělecké, pohybové a sportovní vzdělávání mládeže, dospělých a seniorů na 
rekreační, výkonnostní a vrcholové úrovni včetně reprezentace ČR. 

 
Mezi hlavní formy činnosti Spolku patří zejména: 

• Pořádání happeningů, workshopů, seminářů, tanečních soutěží, společenských a 
prezentačních akcí pro širokou veřejnost i profesionály. 

• Organizace tanečního klubu pro mládež, dospělé a seniory. 
• Realizace, propagace a distribuce jednotlivých sportovních, uměleckých a kulturních 

produkcí. 
• Vytváření podmínek pro vhodné využívání volného času zájemců všech věkových kategorií o 

taneční sport. 
 
Členství ve Spolku: 

• Členství ve Spolku vzniká přijetím člena z rozhodnutí předsedy spolku na základě písemné 
nebo elektronické přihlášky. 

• Přijetí do Spolku (nabytí členství) i jeho další trvání může být vázáno na zaplacení členského 
příspěvku – kurzovného.  

• Členství ve spolku má následující formy: Přidružené, Řádné, Elitní, Čestné, Dětské.  
 
Přidružené členství – práva:  

• Účastnit se sportovní, kulturní a společenské činnosti Spolku. 
• Podílet se dle svých osobních schopností na naplňování cílů Spolku. 
• Využívat výhod a služeb poskytovaných Spolkem odpovídajících druhu svého členství. 
• Vyjadřovat se k činnosti Spolku, předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům Spolku. 
• Být informován o činnosti Spolku a jeho orgánů. 
• Účastnit se jednání orgánů Spolku, jedná-li se o činnosti či chování daného člena. 
• Změnit druh svého členství, pokud jsou pro změnu splněny podmínky dle těchto Stanov a 

změna je schválena předsedou Spolku. 
• Ukončit kdykoliv své členství. 

 
Přidružené členství – povinnosti:  

• Dodržovat tyto Stanovy a vnitřní dohody a plnit usnesení Výboru spolku. 
• Řádně hradit členské příspěvky a další finanční povinnosti ve výši a ve stanovených lhůtách. 
• Jednat v souladu s cíli Spolku. 
• Nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy Spolku nebo omezovaly práva 

ostatních členů Spolku. 
• Chovat se na veřejnosti tak, aby nebylo poškozováno dobré jméno Spolku. 
• Šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží Spolku k zabezpečení jeho činnosti.  
• Oznamovat Spolku všechny změny v identifikačních údajích. 

 
PŘIDRUŽENÉ ČLENSTVÍ 


