
PODMÍNKY ČLENSTVÍ V BESKYDSKÉM GOLFOVÉM KLUBU 

1. Členem Klubu se může stát každý občan, který souhlasí s posláním a cíli Klubu a bude se na jejich naplňování 
aktivně podílet. 

2. O přijetí nového řádného člena do Klubu rozhoduje na základě doporučení členů Klubu výbor Klubu na základě 
vyplněné přihlášky a zaplacení vstupního poplatku určeného výborem Klubu. 

3. Čestným členem Klubu se může stát občan, který splní podmínky stanov Klubu pro udělení čestného členství. 

4. Typy řádných členství : 

a. Osobní členství - je určeno pro fyzickou osobu starší 18-ti let a každému takovému členství náleží 
vždy jeden platný volební hlas na „Valné hromadě“ klubu. Toto členství je doživotní a převoditelné v 
souladu s těmito „Zásadami členství v Beskydském golfovém klubu“. S tímto členstvím je spojen 
vstupní příspěvek, který stanovuje výbor klubu, dále členství v ČGF a oprávnění plně využívat všech 
výhod spojených s domovským hřištěm BESGK. 

b. Osobní přidružené členství - je určeno pro fyzickou osobu starší 18-ti let, která je v příbuzenském 
poměru (manželka/manžel, druh/družka, syn/dcera) člena s osobním členstvím, každému takovému 
členství náleží vždy jeden platný volební hlas na „Valné hromadě“ klubu. Toto členství je rovněž 
doživotní a převoditelné v souladu s těmito „Zásadami členství v Beskydském golfovém klubu“. 
Rozvodem manželů, rozpadem vazby druh/družka nebo zánikem osobního členství na které je vázáno 
osobní přidružené členství, dochází automaticky k transformaci „Přidruženého osobního členství“ na 
„Osobní členství“. S tímto členstvím je spojen vstupní příspěvek, který stanovuje VH klubu, dále 
členství v ČGF a oprávnění plně využívat všech výhod spojených s domovským hřištěm BESGK. 

c. Seniorské členství - je určeno pro fyzickou osobu, která pobírá starobní nebo plný invalidní důchod a 
každému takovému členství náleží vždy jeden platný volební hlas na „Valné hromadě“ klubu. Toto 
členství je doživotní a převoditelné v souladu s těmito „Zásadami členství v Beskydském golfovém 
klubu“. S tímto členstvím je spojen vstupní příspěvek, který stanovuje výbor klubu, dále členství v ČGF 
a oprávnění plně využívat všech výhod spojených s domovským hřištěm BESGK.  

d. Studentské členství - je určeno pro fyzickou osobu ve věku od 19-ti do 26 let, která navštěvuje 
denní studium a každému takovému členství náleží vždy jeden platný volební hlas na „Valné hromadě“ 
klubu. Toto členství je doživotní a převoditelné v souladu s těmito „Zásadami členství v Beskydském 
golfovém klubu”. S tímto členstvím je spojen vstupní příspěvek, který stanovuje výbor klubu, dále 
členství v ČGF a oprávnění plně využívat všech výhod spojených s domovským hřištěm BESGK. 
Studentské členství bude transformováno na Osobní členství po ukončení studií nebo po dovršení 26 
let. Nově transformované členství lze převést na jinou osobu uplynuly-li minimálně tři roky od prvotního 
vzniku tohoto členství. 

e. Dětské členství - je určeno pro fyzickou osobu do 18-ti let (včetně). Toto členství skončí k 
poslednímu dni kalendářního roku, ve kterém dovrší 19-ti let věku. Členství nezletilého člena klubu 
bude automaticky transformováno na Osobní členství. Nově transformované členství lze převést na 
jinou osobu uplynuly-li minimálně tři roky od prvotního vzniku tohoto členství. S tímto členstvím je 
spojen vstupní příspěvek, který stanovuje výbor klubu, dále členství v ČGF a oprávnění plně využívat 
všech výhod spojených s domovským hřištěm BESGK.  

5. Ostatní typy členství: 

a. Roční registrační členství - toto členství může na omezenou dobu 1 kalendářního roku ( vždy končí k 
31.prosinci roku, ve kterém bylo pořízeno) získat fyzická osoba bez ohledu na věk po zaplacení ročního 
registračního poplatku. S tímto členstvím nejsou spojeny výhody řádneho členství. Člen má provedenu 
registraci v ČGF a je mu vystavena členská karta. Osoba s ročním členstvím může vyžívat nabídky 
vytvořené výborem klubu ve spolupráci s vlastníkem hřiště pro daný aktuální rok ve kterém má zřízeno 
členství.  

b. Roční řádné členství na zkoušku - toto členství může na omezenou dobu 1 kalendářního roku ( vždy 
končí k 31.prosinci roku, ve kterém bylo pořízeno) získat fyzická osoba bez ohledu na věk po zaplacení 
stanoveného ročního poplatku a která zároveň nikdy v minulosti nebyla řádným členem klubu nebo 
Ročním řádným členem na zkoušku. Toto členství nelze získat opakovaně. S tímto členstvím jsou 
spojeny výhody řádného členství. Člen má provedenu registraci v ČGF a je mu vystavena členská karta. 



6. Člen Klubu může převést své členství na jiného občana na základě rozhodnutí výboru Klubu.  
U dětského, studentského a seniorského členství je možnost převodu s následující podmínkou: 

a. Člen klubu s Dětským členstvím může převést členství zase jen na fyzickou osobu splňující podmínky 
pro získání dětského členství.  

b. Člen klubu se Studentským členstvím může převést členství zase jen na fyzickou osobu splňující 
podmínky pro získání studentského nebo seniorského členství. 

c. Člen klubu se Seniorským členstvím může převést členství zase jen na fyzickou osobu splňující 
podmínky pro získání seniorského nebo studentského členství. 

7. Při převodu členství účtuje Klub manipulační poplatek určený Výborem klubu. Tento poplatek hradí nový člen 
klubu 

8. Člen klubu může požádat o schválení udržovacího poplatku do 30.dubna daného roku ve kterém žádá o 
schválení. Výše udržovacího poplatku je stanovena na 20% ročního dospělého členského poplatku schváleného 
valnou hromadou klubu pro příslušný kalendářní rok. 

9. Roční poplatky členů Klubu na daný kalendářní rok budou hrazeny s termínem do 30. dubna daného roku ve 
výši schválené na řádné valné hromadě a členského poplatku ČGF. s následujícím rozdělením.  

a)  osoba starší 19 let (včetně) s výjimkou členů, kteří studují denním studiem do věku 26 let (včetně) a 
člen, který pobírá starobní nebo plný invalidní důchod. 

b)  studující s denním studiem do věku 26 let (včetně) a člen, který pobírá starobní nebo plný invalidní 
důchod.  

c)  nezletilí členové rozděleného dle věku. 

Členové (studenti), kteří mají nárok na platbu ročního členského poplatku podle bodu b), jsou povinni 
doložit čestné prohlášení o studiu nebo jiný doklad prokazující denní studium do 30. dubna každého 
roku. 
Členové, kteří pobírají starobní nebo invalidní důchod a chtějí hradit poplatek podle bodu b), jsou 
povinni tuto informaci zdělit Výboru klubu a doložit čestným prohlášením nebo jiným potvrzením 
dokazující oprávněnost této informace a v případě změny jsou povinni o této změně informovat klub.  
    

10. Nový člen, který hradí vstupní poplatek spojený se vznikem jeho členství, bude osvobozen od placení ročního 
členského poplatku v roce, ve kterém vstupuje do klubu.  

11. Od placení ročních členských poplatků jsou osvobozeni: čestní členové, členové starší 70 let při současném 
trvání jejich členství ve spolku v délce minimálně 10let a bývalí prezidenti spolku. 

12. Jako rozhodné datum pro určení věku je stanoven 1. leden daného roku. 


