
 
 

Pravilnik o prijemu novih članova u HATK Mladost donesen na 6. sjednici Upravnog odbora od 08.03.2018. 

Na temelju Članaka 15. 16. 17. i 18. Statuta kluba, Upravni odbor  Hrvatskog akademskog 
teniskog kluba Mladost na sjednici održanoj 08.03.2018. donio je  

 

PRAVILNIK 

O PRIJEMU NOVIH ČLANOVA U HATK MLADOST 

  

Članak 1. 

Ovim Poslovnikom uređuje se prijem novih članova u članstvo Hrvatskog akademskog teniskog 
kluba Mladost (u daljnjem tekstu: Klub) 

Članak 2. 

Svaka fizička i pravna poslovno sposobna osoba koja to želi i koja prihvaća ciljeve radi kojih je 
klub osnovan i odredbe Statuta Kluba može postati članom Kluba. 

Za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina, roditelj ili skrbnik mora dati pisanu suglasnost za 
učlanjenje u Klub. 

Za maloljetnu osobu mlađu od 14 godina, roditelj ili skrbnik mora dati pisanu izjavu o učlanjenju 
u Klub. 

Osobe bez poslovne sposobnosti ili s ograničenom poslovnom sposobnosti mogu biti članovi 
kluba bez prava sudjelovanja u radu tijela kluba. 

 

TENISKA ŠKOLA 

Članak 3. 

Svi polaznici teniske škole mlađi od 18 godina koji redovito treniraju i plaćaju članarinu čine 
pomladak Kluba.  

Upravni odbor kluba za ovu kategoriju članova neće donositi posebnu odluku o učlanjenju. 
Polaznici teniske škole mlađi od 18 godina postaju članovi kluba ispunjavanjem i potpisivanjem 
obrasca „Pristupnica za članstvo“. Pristupnicu za članstvo mora potpisati i dati izjavu ili 
suglasnost njihov roditelj ili staratelj. 

 

NATJECATELJI 

Članak 4. 

Svi natjecatelji mlađi od 18 godina koji redovito treniraju i plaćaju članarinu čine pomladak 
Kluba.  

Svi natjecatelji s navršenih 18 godina koji redovito treniraju i plaćaju članarinu čine redovite 
članove Kluba.  

Prijem u članstvo natjecatelja koji prelaze u Klub iz drugog kluba za koji su do tada bili 
registrirani donosi Upravni odbor na obrazloženi prijedlog Glavnog trenera ili Stručno 
natjecateljskog odbora.  

Obrazloženu zamolbu za prijem u članstvo može Upravnom odboru podnijeti i sam kandidat za 
članstvo, odnosno njegov roditelj ili staratelj. 

Upravni odbor donosi odluku o prijemu u članstvo na prvoj sljedećoj sjednici. U slučaju odbijanja 
zamolbe za prijem u članstvo, Upravni odbor je dužan donijet Odluku s pisanim obrazloženjem. 
Na odluku je dopuštena žalba u roku 10 dana od njenog zaprimanja. Upravni odbor je obvezatan 
o žalbi odlučivati na svojoj prvoj sljedećoj sjednici. Odluka Upravnog odbora donesena na osnovi 
žalbe kandidata je konačna.  



 
 

Pravilnik o prijemu novih članova u HATK Mladost donesen na 6. sjednici Upravnog odbora od 08.03.2018. 

 

REKREACIJA 

Članak 5. 

Rekreativci koji redovito plaćaju članarinu, igraju na klupskim terenima i sezonski zakupljuju 
iste, redoviti su članovi Kluba.  

Kandidat iz redova rekreacije kvalificira se za prijem u redovito članstvo ako više godina u nizu 
redovito igra tenis na Klupskim terenima, aktivan je u društvenom životu kluba i donosi pozitivno 
ozračje. 

Kandidat za prijem u redovno članstvo podnosi zamolbu Upravnom odboru Kluba. Zamolbi je 
poželjno priložiti preporuke redovitih članova Kluba. 

Upravni odbor donosi odluku o prijemu u članstvo najkasnije 60 dana od dana zaprimanja 
zamolbe. U slučaju odbijanja zamolbe, Upravni odbor je dužan donijeti pismenu Odluku s 
obrazloženjem. Na odluku je dopuštena žalba u roku 10 dana od dana njenog zaprimanja. 
Upravni odbor je obvezatan o žalbi odlučivati na svojoj prvoj sjednici nakon zaprimanja žalbe. 
Odluka Upravnog odbora donesena na osnovi žalbe kandidata je konačna.  

 

PODUPIRUĆI ČLANOVI 

Članak 6. 

Podupirući članovi su veterani koji se ne natječu, rekreativci i osobe koje uplate doprinos ili 
umanjenu članarinu te daruju stvari ili prava u vrijednosti ustanovljenoj po Upravnom odboru 
Kluba. Podupirući članovi nisu redoviti članovi kluba, ali ostvaruju neke članske pogodnosti bez 
prava sudjelovanja u radu tijela Kluba. 

Odluku o prijemu u podupiruće članstvo donosi tajnik kluba na osnovu usmene zamolbe 
kandidata.  

 

PRISTUPNICA 
 

Članak 7. 

Svi članovi kluba, bez obzira na pripadajuću kategoriju, moraju ispuniti i svojim potpisom ovjeriti 
obrazac „Pristupnica za članstvo“.  

Potpisom Pristupnice za članstvo, članovi prihvaćaju klupske propise i organizacijska pravila za 
rad i funkcioniranje kluba.  

Osim toga članovi potpisom Pristupnice izjavljuju da klub ne snosi odgovornost za možebitne 
ozljede i štete koje mogu nanijeti sebi ili drugoj osobi. 

Pristupnicu za članstvo kod maloljetnih osoba ovjeravaju njihovi roditelji ili staratelji. 

 

Članak 8. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom usvajanja na sjednici Upravnog odbora.  

          
 

Predsjednik kluba 

 
 

Zdenko LALIĆ 


