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Према Статуту ПК „Очауш“, члан може постати свако лице, ез ограничења у
погледу пола, узраста, националне припадности, вјерске припадности или ило ког
другог о лика дискриминације.
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Услови за учлањење су потписана приступница, прихватање Статута, придржавање
планинарског кодекса, плаћена чланарина, и писмена сагласност родитеља или
старатеља за малољетна лица.
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Сваки члан има право да ира и да уде иран у органе и тијела Клу а, да користи
имовину и услуге Клу а, да учествује у активностима Клу а, и да остварује увид у
активности Клу а.
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Сваки члан има дужност да уредно плаћа чланарину, да поштује Статут и
придржава се његових одреда а, да се придржава планинарског кодекса, да његује
до ар углед Клу а и планинарства уопште.
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За постигнуте успјехе и залагање сваки члан Клу а може ити похваљен и награђен.
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Чланство престаје када члан не испуњава своје дужности, на писмени захтјев члана,
смрћу члана, или престанком рада Клу а.
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презиме

матични рој

потврђујем да сам прочитао горе наведено, да сам разумио наведено, да се слажем
са тим и да желим да се под тим условима учланим у Планинарски клу „Очауш“.
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