STANOVY KLUBU MSH
1. Herný klub je určený na hranie moderných spoločenských hier.
2. Hrania hier sa môže zúčastniť ktokoľvek, klub je otvorený širokej verejnosti.
3. Hrá sa v HERNI (učebňa Geografie v budove Gymnázia Štefana Moysesa v Moldave nad
Bodvou, Školská 13).
4. Hry v klube ostávajú majetkom konkrétnych osôb, resp. organizácií, ktorí ich do klubu
zapožičali.

Hranie hier
1. Osoby majú buď status zakladateľa klubu, člena klubu alebo hosťa.
2. Zakladateľ klubu je zároveň aj jeho členom.
3. Štatút člena majú osoby, ktoré o členstvo prejavili záujem a zakladateľ klubu im štatút člena
udelil.
4. Členstvo v klube je bezplatné.
5. Ostatné osoby majú štatút hosťa. Hostia môžu hrať hry, ktoré sú v klube k dispozícii, nemajú
však žiadne ďalšie práva ani výhody.
6. Hry hrané v hernom klube sú
1. zapožičané zakladateľom alebo členmi, alebo
2. prinesené hráčmi iba na čas hrania, alebo
3. zapožičané, alebo venované organizáciou, sponzorom, právnickou osobou.
7. Hry sú prijaté na zapožičanie do klubu, ak ich prijme zakladateľ.
8. Hry môžu byť vrátené zo zapožičania klubu, ak o ne prejaví záujem ich zapožičiavateľ.
9. Majiteľ alebo členovia klubu si môžu vypožičať hry zapožičané do klubu za podmienok
špecifikovaných nižšie. Každú výpožičku je nutné zapísať do zošita výpožičiek. Štandarne
je možné požičať si hru len do ďalšieho termínu stretnutia klubu. Ak majiteľ alebo
zapožičiavateľ hry požaduje vrátenie hry do klubu, je nutné hru do troch dní vrátiť. V
prípade nevrátenia hry, alebo jej poškodenia (prípadne straty komponentov) je člen klubu
povinný uhradiť plnú aktuálnu cenu za novú hru identickú s pôvodnou, alebo je povinný
poškodenú hru nahradiť novou.
10.Člen si môže vypožičať hru len so súhlasom majiteľa a pôvodného zapožičiavateľa (môže to
byť aj tá istá osoba).

Záverečné ustanovenia
1. Čas na hranie je určený po vzájomnej dohode členov Klubu a bude zverejnený na www
stránke školy www.gymmoldava.sk.
2. Pre situácie, ktorá nie sú upravené týmito stanovami môžu byť vytvorené pravidlá. Pravidlá
zverejňuje zakladateľ klub a sú záväzné pre všetky osoby so vzťahom ku klubu.
3. Klub sa dá zrušiť rozhodnutím zakladateľa klubu, pričom všetky hry budú ku dátumu
zrušenia klubu odovzdané ich zapožičiavateľom.
V Moldave nad Bodvou 1.10.2012

RNDr. Gabriela Kövesiová

