STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ TATRMANI
HLAVA I. - Poslání
1.- OS Tatrmani je dobrovolnou organizací, která sdružuje všechny zájemce o svobodnou tvorbu ve
všech jejích aspektech. (Tvorba dramatická, výtvarná, hudební, užitková a další...)
2.- Působnost a rozsah činnosti OS Tatrmani je na celém území ČR a na území všech ostatních
států.
3.- Posláním organizace je propagovat a vytvářet podmínky pro svobodnou tvorbu mezi všemi
lidmi, tak obohatit jejich život a jejich prostřednictvím i životy ostatních.
4.- OS Tatrmani si klade za cíl zvýšenou citlivost všech lidí ke svému okolí, prohlubování jejich
fantazie, kreativity a schopnosti komunikace s ostatními lidmi.
5.- OS Tatrmani budou vzdělávat ve všech tvůrčích postupech a oborech se svobodnou tvorbou
souvisejících nejen sami sebe, ale budou se podílet na vzdělávání všech zájemců z řad dospělých
i dětí.
HLAVA II. - Členství
1.- Členem OS Tatrmani se může stát každý člověk, který se chce svobodné tvorby jakýmkoliv
způsobem zúčastnit.
2.- Členství je pouze individuální.
3.- Každý člen zaplatí jednorázové zápisné a roční členské příspěvky.
4.- Člen se může zúčastnit všech akcí, které OS Tatrmani pořádá.
5.- Každý člen může (a měl by) přispívat do činnosti Tatrmanů svou vlastní individuelní tvorbou,
svými vlastními akcemi.
HLAVA III. - Organizace
1.- Nejvyšším orgánem OS Tatrmani je valná hromada (bude-li nás méně, hromádka, či
hromádečka), která se schází nejméně jedenkrát do roka.
2.- V období mezi jednotlivými valnými hromadami (hromádkami, či hromádečkami) vystupuje
jménem OS Tatrmani tříčlenná rada v čele s předsedou, volená většinou hlasů Tatrmanů valné
hromady (hromádky, či hromádečky) se účastnících.
HLAVA IV. - Spolupráce s jinými organizacemi
1.- OS Tatrmani bude spolupracovat se všemi sdruženími a organizacemi, které podporují a svou
činností nepřekážejí svobodné tvorbě lidí.
2.- Spolupráce bude praktikována ve všech formách ideových i praktických. (Od konzultace po
sdružení finančních prostředků na větší akce.)
HLAVA V. - Hospodaření
1.- Finanční prostředky OS Tatrmani se skládají ze zápisného, členských příspěvků,
z fondu, který je vytvořen z dobrovolných příspěvků členů, orgánů, či organizací, dále z grantů a
z výtěžku případné hospodářské činnosti.
2.- Prostředky jsou uloženy na běžném účtu a právo nakládat s nimi má pouze rada.
3.- Hospodářská a kulturní činnost je vyvíjena po celém území ČR, popřípadě i v zahraničí.
Výtěžek ze zahraniční hospodářské činnosti je uložen na devizovém kontě.
4.- Hospodaření Tatrmanů každoročně kontroluje revizní komise, volená každoročně na Valné
hromadě (hromádce, či hromadičce). Výsledky hospodaření jsou valným hromadám (hromádkám,
či hromadičkám) předkládány k projednání.
Tyto upravené stanovy byly schváleny na Valné hromadě konané v Kulturním domu v Bechyni
dne 16.listopadu 1997.dne 21.12.1997
předseda OS Tatrmani Josef Brůček

