FAJNA DILNA - Řemeslný inkubátor Ostrava z.s.
Vítkovická 3366, 702 00 Ostrava

FAJNA DILNA - Řemeslný inkubátor Ostrava z.s.
Vítkovická 3366, 702 00 Ostrava
(dále jen „Provozovatel“)
Jméno:…………………………………………..........................................................................
datum narození: ……………………………………..............................................................................
trvale bytem …………………………………….......................................................................
telefon.: …………………………………………………………………………………………….....
e-mail: …………………………………………………………………………………………………
(dále jen „Člen“)

ČLENSKÁ SMLOUVA
O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A POUČENÍ O BEZPEČNOSTI
v dílně Provozovatele („Dílna“)
Článek I: PŘEDMĚT SMLOUVY
Na základě této smlouvy umožní Provozovatel Členovi užívání Dílny v rozsahu, za podmínek a za
cenu dle příloh této smlouvy.
Článek II: TYP ČLENSTVÍ, CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY
1) Typ členství a jeho cena:
ČLENSTVÍ HOBBY- START (cena 350,-Kč /3 měsíce)
ČLENSTVÍ HOBBY (cena 1.000,-Kč /12 měsíců)
ČLENSTVÍ PROFESIONÁL (cena 2.000,-Kč /12 měsíců)
(vybraný typ členství označen křížkem)
2) Trvání členství:
Od:………………………….. do……………………………
3) Členský poplatek je splatný v den podání přihlášky k členství na základě faktury vystavené
Provozovatelem.
4) Nad rámec členského poplatku se Člen zavazuje uhradit Provozovateli všechny využívané
služby a využitý materiál dle aktuálně platného ceníku Provozovatele, který je uveřejněn na
webových stránkách Provozovatele www.fajnadilna.cz
5) Na všechny platby Člena dle odst. 5) tohoto článku této smlouvy budou Provozovatelem
vystavovány platné daňové doklady.
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Článek III: PODMÍNKY UKONČENÍ SMLOUVY
1) Členství může být před uplynutím sjednané doby ukončeno písemnou dohodou nebo
výpovědí ze strany Člena bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůty činí v takovémto případě
jeden (1) měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího pro doručení výpovědi
Provozovateli.
2) V případě ukončení členství dle odst. 1) tohoto článku této smlouvy nevzniká Členovi nárok
na vrácení členského poplatku, resp. jeho poměrné části ani nárok na vrácení již zaplacených
poplatků dle čl. II., odst. 5) této smlouvy.
3) Provozovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností v případě, že Člen
porušil závažným způsobem VŠEOBECNÉ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ FAJNE DÍLNY (dále jen
„VPUFD“), jenž tvoří přílohu č. 1 a nedílnou součást této smlouvy, zejména (nikoli však
výlučně), pokud:
- je Člen v prodlení s úhradou Provozovatelem vystavené faktury více jak 7 dní po době
splatnosti;
- Člen vykonával práci v prostorách dílny pod vlivem alkoholu nebo návykových látek;
- Člen způsobil úmyslně škodu na majetku provozovatele či jiné třetí osoby anebo v
důsledku jeho chování škoda hrozila;
- Člen v prostorech dílny svým chováním porušil právní předpis České republiky.
4) V případě výpovědi dle odst. 1) tohoto článku této smlouvy nevzniká Členovi nárok na vrácení
členského poplatku, resp. jeho poměrné části ani nárok na vrácení již zaplacených poplatků
dle čl. II., odst. 5) této smlouvy. Zároveň nezaniká povinnost Člena uhradit poskytnuté služby
a spotřebovaný materiál ani povinnost nahradit způsobnou škodu.
Článek IV: PROHLÁŠENÍ ČLENA
1) Člen svým podpisem níže prohlašuje a potvrzuje, že:
- má v úmyslu používat nářadí, nástroje, přístroje, pracovní pomůcky a jiné vybavení (dále
jen „Zařízení“) v prostorech Dílny;
- absolvoval vstupní školení, seznámil se s pracovištěm, bezpečnostními pokyny,
příslušnými pracovními postupy, návody k obsluze, byl poučen o zásadách bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci se Zařízením a těmto zásadám porozuměl;
- jsou mu známy zásady bezpečného užívání Zařízení a ochrany zdraví při práci na Zařízení;
- užívá Zařízení na své vlastní nebezpečí;
- byl poučen o tom, zda je nezbytné používat ochranné prostředky a pomůcky;
- byl poučen o povinnosti zkontrolovat před započetím práce stav Zařízení;
2) a dále se zavazuje:
- používat Zařízení výhradně pro účely, ke kterým je určeno v souladu se zásadami
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
- počínat si tak, aby v důsledku používání Zařízení nezpůsobil žádné škody, ať již na majetku
či zdraví svém či třetích osob nebo na Zařízení samotném;
- vybavit se před zahájením práce na Zařízení příslušnými osobními ochrannými pracovními
prostředky a tyto při vykonávání činnosti řádně používat;
- neprovádět žádné úpravy Zařízení;
- v případě, že zjistí jakoukoli závadu či nedostatek na Zařízení ihned toto přestat používat a
bezodkladně informovat Provozovatele;
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-

nahradit v plné výši způsobenou škodu, ať už úmyslně či v nedbalosti.
Článek V: ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) Člen poskytuje Provozovateli souhlas, aby v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, v platném znění, zpracovával, dále poskytoval třetím osobám a archivoval
jím poskytnuté osobní údaje obsažené v této smlouvě pro účely plnění závazků dle této
smlouvy a pro účetní účely, a to po dobu pěti let od uzavření této smlouvy.
2) Člen je povinen oznamovat Provozovateli bez zbytečného odkladu změnu svých kontaktních
údajů.
3) Tato smlouva se řídí Všeobecnými Podmínkami Užívání Fajné Dílny (VPUFD) , které jsou
nedílnou součástí této smlouvy, a Člen svým podpisem níže stvrzuje, že byl s VPUFD
seznámen a zavazuje se jimi po celou dobu trvání smluvního vztahu řídit. VPUFD jsou
Klientovi k dispozici také v prostorech Dílny.
4) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží
po jednom.
5) Tato smlouva obsahuje následující přílohy:
- VŠEOBECNÉ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ FAJNE DÍLNY

V Ostravě ......................

………………………………………………………
Fajna dílna - Řemeslný inkubátor Ostrava z.s.
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