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R O Z H O D N U T Í 

Mgr. Jan Grepl, předseda spolku EDUCANOVA, z.s., IČ: 06445861, se sídlem Želatovská 2669/20, 750 02 

Přerov (dále jen „spolek“) rozhodl o podmínkách účasti na akci pořádané spolkem – Sjíždění Lužnice 2021, 

t a k t o : 

I. Stanovuje se předběžná výše členského poplatku za účast na uvedené akci Sjíždění Lužnice 

2021 v částce 500,- Kč pro všechny členy spolku, kteří se této akce účastní. 

V předběžné výši účastnického členského poplatku jsou zahrnuty náklady na vypůjčení kánoí. 

V předběžné výši účastnického poplatku není zejm. zahrnuto: ubytování, strava, vstupné, 

pojištění, dodatečné cestovní či jiné náklady. 

II. Členský poplatek dle předchozího výroku je splatný do 10 

pracovních dnů od přihlášení na akci prostřednictvím formuláře 

dostupného na http://educanova.cz/udalosti/sjizdeni-

luznice-2021/ nebo prostřednictvím formuláře dostupného na 

sociální síti Facebook na 

https://www.facebook.com/events/144977177577489, a to 

podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve, a to formou 

bezhotovostní platby na bankovní účet spolku: 2701296149/2010 

pod VS 012021 a SS sestávající z prvních šesti čísel rodného čísla 

příslušného účastníka akce 

III. Členský příspěvek za účast na uvedené akci může být následně změněn dle reálných nákladů. 

IV. Této akce se mohou účastnit i jiné osoby než členové spolku. 

V Přerově dne 24. 4. 2021 

 „l. s.“ Mgr. Jan Grepl 

 předseda spolku 

 

Poučení: Každý člen spolku nebo ten, kdo na tom má zájem hodný právní ochrany, může navrhnout soudu, 

 aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku pro jeho rozpor se zákonem nebo se 

 stanovami, pokud se neplatnosti nelze dovolat u orgánů spolku. 

 Právo dovolat se neplatnosti rozhodnutí zaniká do tří měsíců ode dne, kdy se navrhovatel o 

 rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do jednoho roku od přijetí rozhodnutí. 
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