STANOVY
ŠTUDENTSKÉHO KLUBU

G8 - GATE

v Gymnáziu Jozefa Lettricha
v Martine

Článok I.
Charakteristika klubu
G8-gate je nezávislým študentským klubom, ktorý vznikol ako pokračovanie aktivít
organizovaných v rámci medzinárodného projektu Connecting classrooms pod záštitou
organizácie British Council. Klub pôsobí v Gymnáziu Jozefa Lettricha v Martine a za účelom
naplnenia svojich cieľov združuje dobrovoľníkov z radov študentov.

Článok II.
Činnosť klubu
a) spolupracuje s British Council Slovensko, s vedením Gymnázia Jozefa Lettricha
a partnerskými školami v Slovenskej republike a v zahraničí,
b) organizuje kultúrne, športové, poznávacie a benefičné podujatia pre študentov a verejnosť,
c) spolupracuje s ďalšími klubmi, ktoré vznikli v školách zapojených do projektu Connecting
Classrooms,
d) zabezpečuje informovanosť školskej komunity o činnosti klubu,
e) na začiatku školského roku vypracuje plán aktivít na dané obdobie.

Článok III.
Členstvo v klube
Riadnym členom klubu sa môže
v Martine na základe dobrovoľnosti.
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Článok IV.
Vznik a zánik členstva
a) Členstvo v klube vzniká na základe akceptácie členmi výboru klubu.

Jozefa

Lettricha

b) Členstvo zaniká vystúpením člena z klubu na základe žiadosti.

Článok V.
Práva a povinnosti člena klubu
1.

Člen klubu má nasledujúce práva:
a) zúčastňovať sa na stretnutiach, podujatiach a živote klubu,
b) voliť a byť volený za predsedu klubu,
c) podávať návrhy na zlepšenie práce klubu.

2.

Člen je povinný:
a) rešpektovať stanovy klubu,
b) plniť úlohy prijaté členmi klubu.

Článok VI.
Post predsedu klubu
1. Predseda klubu je volený členmi klubu nadpolovičnou väčšinou hlasov na obdobie 1 školského
roku. Počas volebného obdobia:
a) koordinuje a riadi činnosť klubu,
b) zvoláva a vedie stretnutia,
c) vystupuje ako reprezentant klubu.

Článok VII.
Stretnutia klubu
1. Stretnutia klubu sú zvolávané predsedom alebo povereným zástupcom.
2. Ak predseda nerozhodne inak, stretnutia sa konajú pravidelne jedenkrát za dva mesiace.
3. Stretnutie môže byť zvolané aj mimoriadne.
4. Pravidelné stretnutia sú povinné pre všetkých členov.

Článok VIII.
Zánik klubu
Klub G8 - gate zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením sa s iným združením, ak sa
o tom rozhodne na stretnutí trojštvrtinovou väčšinou hlasov všetkých členov klubu.

Článok IX.
Záverečné ustanovenia
Stanovy nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia na stretnutí G8 – GATE.

Termín založenia klubu: 16.11.2012

Zakladajúci členovia klubu:
Barbora Ďuríková, Tereza Hvizdová Kristína Christozova, Anna Kopkášová, Lenka Košová,
Andrej Nabo, Veronika Olbertová, Jakub Ťaptík
Tútori klubu:
Mgr. Lucia Hrušková, PaedDr. Eva Kuková

