Stanovy klubu Fine Cigar
1. Fine Cigar je klubem milovníků prémiových doutníků, které spojuje vášeň pro potěšení z tabáku v
jeho tradiční podobě.
2. Cílem činnosti klubu Fine Cigar (dále jen „klub“) je sdílení informací o nejlepších prémiových
doutnících na trhu, zprostředkování zkušeností s nimi a podpora úsilí o zachování práva na svobodný
požitek z tabáku v jeho tradiční podobě. Činnost klubu je postavena na gentlemanských zásadách.
3. Fine Cigar je virtuálním klubem, s možností setkávání svých členů a členek (dále jen "člen").
Nositelem činností klubu a jeho nejvyšším orgánem je zakládající člen a prezident klubu Ivo
Rehberger. Kontaktní adresa klubu je: Ivo Rehberger, Pískovcová 733/14, Praha, 190 00. Bankovní
spojení: 2300057040/2010. E-mail: club@finecigar.cz
4. Fine Cigar je soukromým klubem, otevřeným novým členům. Členství v klubu je výrazem dobré
vůle a důvěry členů v klub. Členství podléhá schválení prezidentem klubu a je vázáno na roční členský
příspěvek na klubovou činnost, jehož výši stanovuje prezident klubu. Klub nevytváří zisk. Členské
příspěvky slouží k pokrytí výdajů na klubovou činnost.
5. Členství v klubu Fine Cigar je možné pouze pro fyzické osoby starší osmnácti let. Uchazeč o členství
vyplní a podepíše přihlášku, jejímž prostřednictvím vyjadřuje souhlas se stanovami klubu a zavazuje
se k jejich dodržování. Originál přihlášky, nebo její elektronickou kopii, odešle na kontaktní adresu
klubu.
6. Klubová činnost je realizována prostřednictvím čtvrtletního klubového balíčku, který obdrží každý
člen klubu. Klubový balíček obsahuje výběr několika doutníků, jenž se umístily na předních místech v
hodnocení mezinárodního magazínu Cigar Journal v daném čtvrtletí. Volitelně může obsahovat také
aktuální vydání Cigar Journal. Obsah balíčku stanovuje prezident klubu. Člen klubu obdrží klubový
balíček vždy nejpozději do šesti týdnů od vydání magazínu.
7. Roční členství vzniká okamžikem úhrady ročního členského příspěvku a zaniká po uplynutí dvanácti
měsíců, není-li včas obnoveno. Členstvím vzniká nárok na čtyři klubové balíčky. Člen klubu je
oprávněn ukončit členství kdykoliv v průběhu jeho trvání, a v takovém případě je členu vrácena
zbývající část ročního členského příspěvku. Prezident klubu je oprávněn ukončit členství člena klubu
kdykoliv v průběhu jeho trvání, zejména pokud člen porušuje stanovy klubu nebo z jiných závažných
důvodů. V takovém případě je členu vrácena zbývající část ročního členského příspěvku. Takto
ukončené členství není možno obnovit.
8. Kromě plnohodnotného, ročního členství, existuje jednorázové členství "na zkoušku", které vzniká
okamžikem úhrady čtvrtletního členského příspěvku, a zaniká po uplynutí tří měsíců. Členstvím vzniká
nárok na jeden klubový balíček. Členství na zkoušku má stejné vlastnosti jako plnohodnotné členství,
s výjimkou toho, že je nelze ukončit v průběhu jeho trvání.
9. Klub vede řádný přehled o stavu členů, členských příspěvků a výdajích na klubovou činnost. Vždy
do dvou měsíců od konce kalendářního roku zašle členům klubu souhrnnou informaci o klubové
činnosti za uplynulý rok.
10. Tyto stanovy jsou duševním vlastnictvím prezidenta klubu a jejich využití mimo klub Fine Cigar je
možné pouze se svolením. Znění těchto stanov se může v budoucnu změnit. V takovém případě
budou členové klubu o změnách informováni a požádáni o souhlas s novým zněním stanov. Pokud
nebude souhlas udělen, dojde k ukončení členství v klubu a vrácení zbývající části ročního členského
příspěvku.
V Praze, 3. března 2016.

Ivo Rehberger, zakladatel a prezident klubu Fine Cigar, v.r.

