Společnost geocacherů
Uherskobrodska
Společnost geocacherů Uherskobrodska byla oficiálně založena dne 20.3.2010.

1. Členové
Od založení jsou do společnosti zařazeni geocacheři vitvalecka, Ushaczech, Trio KoPe a Otal.
Jako VIP člen jhutar.
1.1 Podmínky přijetí dalších členů
Podmínkou pro přijetí do společnosti je pouze právní a geocacherská bezúhonnost. O přijetí
nerozhoduje počet založených či odlovených kešek. Důvodem pro zamítnutí žádosti o přijetí je
porušování platných zákonů České republiky, porušování platných pravidel geocachingu nebo
porušování pravidel stránek geocaching.cz . Noví členové nemusí platit žádný vstupní poplatek.
1.2 Dělení členů
Členové se dělí na běžné členy a na vedení společnosti. Vedení společnosti má na starost
vitvalecka. V případě, že nebude schopen vykonávat svou činnost, zastoupí jej Ushaczech popřípadě
Otal.

2. Cíle
Cílem je zpřehlednit situaci v zakládání keší na Uherskobrodsku a zabránit tak situacím, kdy
několik geocacherů chce založit kešku na stejném místě.

3. Práva a povinnosti členů
Každý člen má svá práva, ale i povinnosti.
3.1 Práva
• Každý člen má právo založit keš pokud nekoliduje s keší jiného geocachera, který založení své
keše předem oznámil. Kolizí se rozumí narušení ochranného 161 metrového pásma okolo
fyzických krabiček a také tvorba dvou a více keší ke stejnému místu či jinému objektu. Z tohoto
pravidla jsou vyjmuty keše GC158KW, GC23CW4 a keše vážící se k Uherskému Brodu jako
městu.
• Každý člen má právo požadovat změnu vedení. V takovém případě proběhne volba. Člověk
zvolený do vedení musí být členem společnosti a mít trvalé bydliště v Uherském Brodě nebo
přilehlé obci. Přilehlou obcí se myslí obce do vzdálenosti 10 kilometrů od Uherského Brodu.
• Každý člen má právo požádat jiného člena o pomoc při založení či opravě nebo údržbě své keše.
Tento člen by mu měl vyhovět, pokud nemá k odmítnutí nějaký závažný důvod.
• Každý člen má právo vznést návrh na zlepšení. Zavedení však musí schválit vedení spolku.

3.2 Povinnosti, pravidla a postihy
• Každý člen má povinnost dodržovat platné zákony České republiky, platná pravidla Geocachingu
a platná pravidla stránek geocaching.cz .
• Každý člen má povinnost nahlásit předem záměr založit novou keš, aby se předešlo kolizím.
• V případě kolizí rozhoduje o vyřešení problému vitvalecka. V případě, že je vitvalecka jedním ze
členů jedné ze stran, která se účastní sporu, rozhoduje o výsledku Ushaczech popřípadě Otal.
• Každý člen má povinnost respektovat rozhodnutí vedení společnosti. Pokud s ním nesouhlasí,
proběhne průzkum mezi členy spolku a ti rozhodnou o výsledku.
• Pokud člen neplní své povinnosti či postupuje v rozporu s platnými zákony ČR, pravidly
Geocachingu nebo pravidly stránek geocaching.cz, může být potrestán způsobem, který určí
tříčlenná komise. Trestem se rozumí jakýkoli postih kromě peněžitého, majetkového a trestu,
který může člena ponižovat či zesměšňovat. Trestem nejvyšším je vyloučení ze Spolku
geocacherů Uherskobrodska.

4. Rozšířená správa keší Společnosti geocacherů Uherskobrodska
4.1 Co je rozšířená správa keší Společnosti geocacherů Uherskobrodska
Jde o správu keší, které byly založeny či jsou spravovány členy Společnosti geocacherů
Uherskobrodska. U keší s rozšířenou správou může ownera v případě neschopnosti zastoupit určený
člen společnosti. Také tento určený člen může zastupovat ownera v jeho funkci.
4.2 Které keše mohou být zařazeny
Do této rozšířené správy jsou zahrnuty keše členů Společnosti geocacherů Uherskobrodska, u
kterých si to owner přeje.

5. Organizace, komunikace mezi členy a další
5.1 Organizace
Organizaci spolku má na starosti jeho vedení. To také rozhoduje o veškerých změnách pokud
není určeno jinak.
Předešlé pravidlo však neplatí v případech organizace hromadných odlovů a eventů. V těchto
případech má organizaci na starosti osoba, která toto zajistila nebo je pořadatelem eventu.
5.2 Komunikace
Jako komunikační jazyk je určena čeština. Komunikace bude probíhat e-mailem nebo pomocí
internetových stránek.
5.3 Internetové stránky
Domovská stránka je www.kupsikrecka.webnode.cz .

Toto je ustanovení všeobecných podmínek.
Dne 10.01.2011 v Uherském Brodě
Vít Valečka

