Stanovy Kruhu přátel Zoo Ostrava
Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace

I.

NÁZEV, PŮSOBNOST A ČINNOST KRUHU

1. NÁZEV
Kruh přátel Zoo Ostrava (dále KP) je dobrovolným zájmovým útvarem sdružujícím
zájemce o problematiku zoologických zahrad.

2. PŮSOBNOST
KP realizuje svou činnost zejména v areálu Zoologické zahrady a botanického parku
Ostrava, p. o. (dále Zoo Ostrava).

3. ČINNOST KP
A) Sdružuje a odborně vzdělává své členy – seznamuje je se zajímavostmi a poznatky
z oboru biologie, ochrany životního prostředí, dále s chovem zvířat v lidské péči a
se zapojováním Zoo Ostrava do záchranných projektů.
B) Působí na růst kulturní a odborné úrovně svých členů.
C) V zájmu jednotného výchovného působení na děti a mládež úzce spolupracuje
s Oddělením pro kontakt s veřejností Zoo Ostrava.
D) Spolupodílí se na akcích pro veřejnost a soutěžích pod záštitou Zoo Ostrava.
E) Vhodnými a osvědčenými formami propaguje Zoo Ostrava a další zájmovou činnost
KP.

II.

ČLENOVÉ, JEJICH PRÁVA A POVINNOSTI

4. ČLENSTVÍ
A) Členem KP může být zájemce, který dovršil 16 let a který odbornému pracovníkovi
zoo či jinému pověřenému zaměstnanci Zoo Ostrava odevzdal řádně vyplněnou
přihlášku a převzal závazek plnit povinnosti dané Stanovami Kruhu přátel Zoo
Ostrava a Návštěvním řádem Zoo Ostrava a chovat se v souladu s posláním KP.
B) Členství vzniká dnem předání členského průkazu KP.
C) Neplní-li člen KP povinnosti vyplývající ze Stanov Kruhu přátel Zoo Ostrava a
Návštěvního řádu Zoo Ostrava, má výbor právo neprodloužit jeho členství
v příštím kalendářním roce.
D) Odmítnutí přijetí člena musí být odůvodněno a žadateli oznámeno písemně nebo

e-mailem do 8 dnů od rozhodnutí výborové schůze KP.
E) Členský průkaz je vlastnictvím Zoo Ostrava.
F) KP zastřešuje také jezdecký kroužek vedený pověřeným zaměstnancem Zoo
Ostrava, jehož členem může být zájemce, který dovršil 10 let věku a na něhož se
nevztahuje povinnost plnit úkoly dané Přílohou těchto Stanov.
G) KP zastřešuje rovněž dobrovolníky pomáhající s hlídáním zvířat a expozic. Na tyto
dobrovolníky se nevztahuje povinnost plnit úkoly dané Přílohou těchto Stanov, ale
naopak se na ně vztahuje povinnost nejméně desetkrát za sezónu asistovat při
dohledu na expozici Ráj lemurů.

5. PRÁVA ČLENŮ
A) Členové mají právo:
a) na celoroční vstup do areálu Zoo Ostrava za zvýhodněných podmínek, jak je
ustavuje vnitřní ustanovení KP,
b) zúčastňovat se akcí pořádaných KP,
c) podávat návrhy, dotazy a stížnosti výboru KP.

6. POVINNOSTI ČLENŮ
A) Členové jsou povinni:
a) účastnit se práce v KP, usilovat o růst členské základny, propagovat a
distribuovat po dohodě s odborným pracovníkem zoo propagační materiály
KP i Zoo Ostrava tištěnou nebo elektronickou formou, zachovávat kázeň a
plnit úkoly vyplývající z členství nebo ze svěřené funkce a z usnesení
členských schůzí. Úkoly jsou dány Přílohou těchto Stanov, kterou schvaluje
výbor KP pro daný kalendářní rok vždy ještě před konáním členské schůze,
b) při návštěvě zoo dodržovat návštěvní řád Zoo Ostrava a pomáhat při
zajišťování jeho dodržování i jinými návštěvníky,
c) při vstupu do areálu zoologické zahrady se prokázat platným členským
průkazem, který je zároveň vstupenkou. Členský průkaz je platný pouze za
doložení platného dokladu totožnosti. Členský průkaz je nepřenosný.
B) Členský průkaz opravňuje ke vstupu do areálu zoo i na začátku následujícího
kalendářního roku až do konání výroční členské schůze. Po jejím konání je průkaz
bez potvrzení o prodloužení členství neplatný.

7. ZÁNIK ČLENSTVÍ
Členství v KP zaniká:
a) vystoupením oznámeným písemně nebo e-mailem předsedovi KP nebo
členům výboru,
b) pravomocným rozhodnutím výboru KP o neprodloužení členství pro další
kalendářní rok,
c) odvoláním souhlasu se zpracováváním osobních údajů (GDPR)
d) úmrtím člena.

III.

ORGANIZACE

8. VÝBOR KRUHU PŘÁTEL ZOO OSTRAVA
A) V čele KP stojí tříčlenný výbor navržený výroční členskou schůzí a schválený
ředitelem Zoo Ostrava.
B) Výbor volí ze svého středu předsedu.
C) Výbor má jednoleté funkční období, které vzniká datem výroční členské schůze
daného kalendářního roku a zaniká datem výroční členské schůze následujícího
kalendářního roku, schází se dle potřeby.
D) Výbor řídí a odpovídá za činnost KP v období mezi výročními členskými schůzemi.
E) Výbor KP zejména:
a) zajišťuje plnění usnesení členských schůzí KP a plnění usnesení a
rozhodnutí vedení Zoo Ostrava týkající se činnosti KP,
b) spolupracuje s pověřenou osobou zoo při plánování aktivit KP a při
vytváření úkolů pro daný kalendářní rok (viz Příloha těchto Stanov),
c) ve výjimečných případech může změnit statut běžného člena na čestného
člena, na něhož se nevztahují úkoly dané Přílohou těchto Stanov.

9. VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
Výroční členská schůze, která se koná vždy na začátku nového kalendářního roku,
hodnotí práci za uplynulé období.
Účast na členské schůzi je povinná pro všechny členy KP. Ze schůze je možné se dopředu
omluvit telefonicky či prostřednictvím e-mailu odbornému pracovníkovi zoo.

10. ODBORNÝ PRACOVNÍK ZOO
Ředitel Zoo Ostrava pověřuje jednoho odborného pracovníka Oddělení pro kontakt
s veřejností vedením agendy KP. Tento pracovník zejména:
a) informuje členy KP o akcích pořádaných Zoo Ostrava a eviduje jejich účast,
b) zprostředkovává kontakty mezi vedením Zoo Ostrava a KP,
c) vede evidenci KP a vydává nové členské průkazy či prodlužuje jejich
platnost.
Schváleno na zasedání výboru v Ostravě dne 11. ledna 2019
..................................................
ředitel Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava, p. o.
..................................................
předseda Kruhu přátel Zoo Ostrava

Příloha Stanov Kruhu přátel Zoo Ostrava
Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace
Členové Kruhu přátel Zoo Ostrava (dále jen KP) jsou povinni plnit tyto úkoly v rozsahu,
jak jsou dány pro daný kalendářní rok a schváleny výborem KP.
Seznam akcí pro veřejnost 2019
30. března
Finále soutěže Velká cena zoo
6. dubna
Den ptactva
27. dubna
Den Země (možná zorganizuje OZO)
1. května
Den pro zoologické zahrady
11. května
MAY DAY: Den pro pěvce
18. května
Den s RBP
1. června
Den dětí
6. června
Noc snů – večer pro handicapované děti po zavírací době (náhradní
termín 13. června)
15. června
Den pro včely a medobraní v zoo
29. června
Den pro želvy
8.-12. července Týden pro domácí zvířata
10. srpna
Mezinárodní den slonů
17. srpna
Den bez palmového oleje
30. srpna
Běh pro gibony
7. září
Den pro supy
11.-13. září
Soutěž Velká cena malých zoologů
27. září
Finále soutěže Velká cena malých zoologů
5. října
Den zvířat
2. listopadu
Halloween v zoo
23. listopadu
Finále Soutěže mladých zoologů
14. prosince
Advent v zoo
Zástupné akce 2019
- pomoc s dozorem v expozici Ráj lemurů (průchozí ostrovy sezónně – dle počasí otevřené od 14 do 15 hod. denně),
- pomoc s dozorem při prohlídkách skleníků pro veřejnost (od dubna do října každou
sobotu a neděli v 11 a ve 14 hodin),
- pomoc s hlídáním expozic (především Voliéra Papua a expozice Na statku),
- pomoc s čištěním a opravou ptačích budek rozmístěných po areálu zoo (po
domluvě s odpovědným pracovníkem),
- prezentace preparátů a zajímavostí o zvířatech, jejich ohrožení a chovu
v zoologických zahradách prostřednictvím dotykových stolků v areálu zoo
v červenci a srpnu.
Další nepovinné aktivity 2019
- distribuce propagačních materiálů,
- návrh a příprava aktivit na akce pro veřejnost.
Povinnosti členů KP 2019:
- účast a aktivní pomoc na akcích pro veřejnost (viz seznam výše) minimálně 5x
ročně,

-

-

-

-

účast na akcích pro veřejnost je možno nahradit zástupnými akcemi (viz seznam
zástupných akcí), přičemž jedna akce pro veřejnost odpovídá třem akcím
zástupným,
nepovinné aktivity nenahrazují ani akce pro veřejnost ani zástupné akce, pokud
tak nerozhodne výbor KP (např. za mimořádně precizní a komplexní přípravu
aktivit),
účast na akcích lze nahradit správou facebookových příspěvků, kterou budou dělat
jeden až dva členové KP – ti jsou tímto vyvázáni z povinnosti minimální účasti na
akcích. Tato funkce obnáší pravidelné zpracování reportu po akcích pro veřejnost
a komunikaci s pověřeným pracovníkem, který má oficiální facebookový profil Zoo
Ostrava na starosti,
návrh propagačního letáku (maximálně 1 leták za všechny členy ročně) se rovná 3
akcím pro veřejnost. Grafická podoba letáku musí být schválena odborným
pracovníkem zoo a předsedou KP. Tisk letáku zajistí Zoo Ostrava, distribuci
členové KP i pracovníci zoo. Vyhlášení tohoto úkolu na daný rok provádí předseda
KP na výroční schůzi KP dle aktuální potřeby propagace KP. Pro rok 2019 se tento
úkol nerealizuje.

