REGULAMIN CZŁONKOSTWA W JCC KRAKÓW

§1
[Regulamin JCC Kraków]

1. Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie (dalej jako „JCC Kraków”) działa przy Fundacji Jewish
Community Centre w Krakowie (dalej jako „ Fundacja”).

2. Regulamin członkostwa w JCC Kraków (dalej jako „Regulamin”) stanowi ogół praw i obowiązków
członków JCC Kraków.

§2
[Przyjęcie do JCC Kraków]

1. Członkiem JCC Kraków może zostać każda osoba, która posiada miejsce zamieszkania na terenie
województwa małopolskiego oraz posiada uprawnienie do osiedlenia się na terenie Państwa Izrael
zgodnie z Prawem do Powrotu obowiązującym w Państwie Izrael.

2. Dyrektor JCC Kraków (dalej jako „Dyrektor”) może przyznać członkowstwo JCC Kraków osobom,
które nie spełniają warunków określonych w § 2 pkt 1, a które swą działalnością wnoszą istotny
wkład na rzecz społeczności żydowskiej lub istotnie dbają o pozytywny wizerunek społeczności
żydowskiej.

3. Przyjęcie w poczet członków JCC Kraków następuje po wypełnieniu formularza członkowskiego (jego
wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu), złożeniu oświadczeń o akceptacji Regulaminu oraz
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz po
zatwierdzeniu kandydatury przez Dyrektora lub osobę przez niego upoważnioną.

§3
[Uprawnienia członków JCC Kraków]
Każdy członek JCC Kraków ma prawo:
a)

korzystać z budynku JCC Kraków przy ul. Miodowej 24 w Krakowie w godzinach jego otwarcia, w
ramach korzystania z oferty programowej JCC Kraków oraz wydarzeń religijnych i integracyjnych
zgodnie z zasadami przewidzianymi dla poszczególnych wydarzeń;

b)

korzystać z aktualnej oferty programowej JCC Kraków (w szczególności uczestniczyć w zajęciach
ruchowych, kursach językowych, wykładach i innych wydarzeniach organizowanych przez JCC
Kraków) na warunkach przewidzianych dla członków JCC Kraków – szczegóły oferty są publikowane
na stronie http://www.jcckrakow.org;

c)

uczestniczyć w wydarzeniach integracyjnych organizowanych przez JCC Kraków zgodnie z zasadami
przewidzianymi dla danego wydarzenia;

d)

uczestniczyć w wydarzeniach o charakterze religijnym organizowanych przez JCC Kraków zgodnie

z zasadami przewidzianymi dla danego wydarzenia;
e)

przyprowadzać gości na imprezy integracyjne oraz wydarzenia o charakterze religijnym
organizowane przez JCC Kraków, po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrektorem.

§4
[Obowiązki członków JCC Kraków]
Członek JCC Kraków ma obowiązek:
a)

przestrzegać postanowień Regulaminu;

b)

dbać o pozytywny wizerunek społeczności żydowskiej;

c)

odpowiedzialnie korzystać z budynku JCC Kraków i akceptować zasady w nim panujące;

d)

odnosić się z szacunkiem do pozostałych członków JCC Kraków;

e)

opłacać terminowo składki członkowskie;

f)

działać aktywnie na rzecz społeczności żydowskiej;

g)

wypełniać inne zobowiązania wynikające z członkostwa w JCC Kraków.

§5
[Składki członkowskie]

1. Ustala się następującą wysokość rocznych składek członkowskich w JCC Kraków:
a) składka normalna – 100 zł;
b) składka dla rodzin i osób zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym – 200 zł;
c) składka dla seniorów, uczniów i studentów – 50 zł.

2. Rodzaj płaconej składki członkowskiej ustala Dyrektor lub upoważniona przez niego osoba z chwilą
przyjęcia w poczet członków JCC Kraków (procedurę przyjmowania reguluje § 2 Regulaminu) na
podstawie informacji i/lub dokumentów przedstawionych przez kandydata.
3. Rodzaj płaconej składki członkowskiej jest corocznie weryfikowany przez Dyrektora lub osobę przez
niego upoważnioną z chwilą regulowania składki członkowskiej.

4. Składkę członkowską wnosi się z chwilą otrzymania Karty członkowskiej JCC Kraków przy zapisie do
JCC Kraków, a przy kontynuacji członkostwa na kolejny rok – w terminie 7 dni od rozpoczęcia
kolejnego roku członkostwa.

5. Dyrektor jest upoważniony do obniżenia składek członkowskich wymienionych w § 5 pkt 1
Regulaminu lub do zaniechania poboru składek członkowskich w szczególnie uzasadnionych
przypadkach.

§6

[Karta członkowska JCC Kraków]

1. Każdy członek JCC Kraków otrzymuje nieodpłatnie imienną i oznaczoną numerem Kartę członkowską
JCC (dalej jako „Karta”), która jest potwierdzeniem członkowstwa w JCC Kraków.

2. Kartą może posługiwać się jedynie członek JCC Kraków. Karty nie można przekazywać osobom
trzecim.
3. W przypadku zagubienia, zniszczenia lub kradzieży Karty, członek JCC Kraków jest zobowiązany
powiadomić o tym JCC Kraków w formie pisemnej w ciągu 7 dni od zagubienia, zniszczenia lub
kradzieży Karty.

4. W przypadku zgłoszenia kradzieży, zaginięcia lub zniszczenia Karty członek JCC Kraków jest
uprawniony do otrzymania nowej Karty w ciągu 14 dni od zgłoszenia.

5. Od momentu wydania Karty do momentu jej zwrotu lub zgłoszenia kradzieży, zaginięcia lub
zniszczenia członek ponosi odpowiedzialność za jej użytkowanie.

6. Członek JCC Kraków ma obowiązek posiadania Karty podczas uczestnictwa w zajęciach, imprezach i
wydarzeniach organizowanych przez JCC Kraków i okazywania jej na żądanie przedstawicieli JCC
Kraków.

7. Karta upoważnia do uzyskiwania zniżek, korzystania z ofert specjalnych na zakup towarów i/lub
usług oferowanych przez partnerów JCC Kraków. Aktualna lista partnerów wraz z opisem charakteru
zniżek dostępna będzie na stronie http://www.jcckrakow.org.

8. Zniżki i oferty specjalne są dostępne wyłącznie za okazaniem Karty.
9. JCC Kraków nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania partnerów JCC Kraków w ramach
prowadzonej przez nich działalności gospodarczej ani za udzielanie zniżek.

§7
[Utrata i zawieszenie członkostwa w JCC Kraków]

1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a)

stwierdzenia przez Dyrektora niespełniania warunków określonych w § 2 ust. 1
Regulaminu;

b)

pisemnej rezygnacji członka przedłożonej Dyrektorowi;

c)

wykluczenia przez Dyrektora z powodu rażącego nieprzestrzegania Regulaminu;

d)

zawieszenia członkostwa w JCC Kraków na okres co najmniej 3 miesięcy;

e)

śmierci.

2. Zawieszenie członkostwa następuje automatycznie z chwilą nieopłacenia składki członkowskiej w
ustalonym terminie. Zawieszenie trwa do dnia uiszczenia zaległej składki albo do dnia utraty
członkostwa w JCC Kraków.
3. Za okres zawieszenia członkostwa jest pobierana składka członkowska.

4. W okresie zawieszenia członkostwa, członkowie JCC Kraków są pozbawieni uprawnień określonych w

§ 3 oraz w § 6 pkt 7 Regulaminu.

5. Informację o wykluczeniu z JCC Kraków lub o zawieszeniu członkostwa wysyła się drogą
elektroniczną lub pocztą.

6. W przypadku utraty członkostwa w JCC Kraków, członek JCC Kraków zobowiązany jest do zwrotu
Karty w terminie 7 dni od utraty członkostwa.

§8
[Zmiany Regulaminu]
Fundacja zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu oraz zawieszenia i zakończenia działalności JCC Kraków
określonej w Regulaminie w każdym czasie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form
informacji i zawiadomień członków JCC Kraków.

