ZDRUŽENIE CESTOVNÉHO RUCHU VYSOKÉ TATRY,
Starý Smokovec 36, 062 01 Vysoké Tatry
IČO: 31956963, DIČ: 2021202909, IČ DPH: SK2021202909.

Členstvo v ZCR VT
Podmienky vzniku členstva:
-

písomné podanie prihlášky,

-

posúdenie a schválenie prihlášky predstavenstvom ZCR VT ,

-

úhrada administratívneho a členského príspevku.

Podmienky zániku členstva:
-

písomným odhlásením člena,

-

vylúčením, ak konanie člena bolo v rozpore so stanovami združenia (napr. neuhradenie členského).

Administratívny poplatok
Zasadnutím predstavenstva ZCR VT dňa 13.3.2018 bol schválený
vstupný JEDNORÁZOVÝ poplatok vo výške 70,- € pre novú firmu
35,- € pre firmu, ktorej jeden alebo viac subjektov už je členom ZCR VT
Poplatok zahŕňa administratívne úkony súvisiace so spracovaním žiadosti o členstvo a zverejnením zariadenia na
stránke www.tatry.sk
Členský poplatok na rok 2021
V zmysle uznesenia Valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 30.11.2016 bola členmi schválená výška ročného
členského príspevku nasledovne:
Základný členský príspevok:
3 € / pevné lôžko / rok

– ubytovacie zariadenia

3 € / stolička / rok

– stravovacie zariadenia

50 € / rok

– služby v cestovnom ruchu okrem vyššie uvedených kategórií.

Individuálny členský príspevok/rok – schvaľuje Predstavenstvo ZCR VT pre oblasť „služby“
Zľavnené členské*
2 € / pevné lôžko / rok

– ubytovacie zariadenia

2 € / stoličku / rok

– stravovacie zariadenia

*platí pre zariadenia na území samospráv, ktoré prispievajú do ZCR VT (Štrba a Vysoké Tatry)

Výhody členstva v ZCR VT
Zaplatením administratívneho a členského príspevku podľa vyššie uvedeného predpisu sa zariadenie/subjekt CR
stáva riadnym členom ZCR VT a má nárok čerpať všetky výhody členstva ZCR VT pre rok 2021, ktorými sú:
A) zverejnenie ubytovacieho zariadenia na stránke www.tatry.sk.
B) Zverejnenie kultúrnych podujatí a to ako medzi členmi ZCR VT, na stránke www.tatry.sk, v Tatranských
informačných kanceláriách (TIK Tatranská Lomnica a Starý Smokovec), na informačnej slučke, na led
paneloch v TIK-och i v širšom okolí (vzhľadom na úzku spoluprácu TIK-ov s ostatnými informačnými
kanceláriami v okolí). Podujatia je možné zasielať na tatry@tatry.sk.
C) Zverejnenie kongresovej ponuky členov na stránke www.tatry.sk v sekcii „Kongresové hotely“.
D) Využívanie denne aktualizovanej informačnej slučky (www.tatry.sk/leds) pre svojich členov.
E) Zapojenie sa do marketingových aktivít a projektov ZCR VT (napr. Tatry v pohybe, Tatranské rozprávkové
putovanie, Tatry ako liek a pod.).
F) Zverejnenie informácii o zariadení/subjekte na stránke www.regiontatry.sk
G) Možnosť distribúcie novej TATRY CARD s províziou.
H) Využívať projekty pod hlavičkou ZCR VT a Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry
(OOCR RVT), ktorej je ZCR VT riadnym členom a v ktorej ZCR VT svojich členov priamo zastupuje.
I) Prezentácia v tlačených materiáloch OOCR RVT a ZCR VT (Ubytovací katalóg, Sprievodca tatranskými
zážitkami a iné)
J) Čerpanie ďalších benefitov vyplývajúcich z členstva v ZCR VT, nakoľko ZCR VT zastupuje svojich členov
na výstavách a veľtrhoch, propaguje členov prostredníctvom 2 Tatranských informačných kancelárií v Starom
Smokovci a Tatranskej Lomnici, prezentuje členov počas infociest cestovných kancelárií a novinárov, rieši
zvýhodnenia pre členov u externých dodávateľských firiem a pod.

Každý člen ZCR VT členským príspevkom podporuje činnosť Tatranských informačných kancelárii.
Každý člen ZCR VT členstvom súhlasí s použitím poskytnutých informácií pre interné potreby Oblastnej
organizácie Región Vysoké Tatry.

Ing. Lenka Rusnáková
výkonná riaditeľka
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