REGULAMIN JCC Warszawa
§1
JCC Warszawa - Centrum Społeczności Żydowskiej działa jako projekt Fundacji Joint
Distribution Committee Poland.
§2
UDZIAŁ W ZAJĘCIACH i WYDARZENIACH
W zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez oraz w JCC Warszawa udział wziąć może
każda osoba chętna na podstawie listy osób zapisanych na zajęcia lub bez zapisu na zajęcia i
wydarzenia, na które obowiązuje wstęp wolny.
§3
OPŁATY ZA ZAJĘCIA
1. Opłatę za udział w płatnych zajęciach organizowanych w JCC Warszawa należy uiścić w
całości kwoty, z wyprzedzeniem, płacąc przelewem na konto Fundacji JDC Poland, ul.
Chmielna 9A, 00-021 Warszawa, Bank PKO S.A. 67 1240 6218 1111 0010 4554 4962.
2. Możliwość płatności ratalnej przyznawana jest indywidualnie przez Dyrektora JCC
Warszawa.
3. Posiadaczom aktualnej karty członkowskiej JCC Warszawa przysługują zniżki lub zwolnienie
z opłat za udział w wybranych zajęciach.
§4
CZŁONKOSTWO
O członkostwo JCC Warszawa może ubiegać się każda osoba deklarująca pochodzenie
żydowskie, która złoży wniosek o wydanie karty członkowskiej oraz uiści stosowną opłatę
roczną w oparciu o aktualny cennik dostępny w JCC Warszawa.
§5
Dyrektor JCC Warszawa może przyznać członkostwo JCC Warszawa osobom, które nie
spełniają warunków określonych w § 4, a które swą działalnością wnoszą istotny wkład na
rzecz społeczności żydowskiej lub należą do rodziny członka JCC Warszawa.

§6
Decyzja o przyjęciu kandydata w poczet członków JCC Warszawa jest wydawana
indywidualnie przez JCC Warszawa, a jej potwierdzeniem jest przekazanie kandydatowi karty
członkowskiej ważnej przez rok od daty otrzymania.
§7
KARTA CZŁONKOWSKA
1. Przedłużenie ważności karty na kolejne 12 miesięcy odbywa się po uiszczeniu opłaty
rocznej, w dowolnym miesiącu po upływie daty ważności.
2. Opłaty zniżkowej dokonuje się na podstawie ważnego dokumentu (legitymacja szkolna,
legitymacja studencka, legitymacja emeryta/rencisty) lub zaświadczenia stosownego
urzędu o statusie emeryta, studenta lub ucznia. Dzieci do lat 6 otrzymują kartę zniżkową
jedynie na podstawie wniosku rodziców lub opiekunów prawnych, zawierającym datę
urodzenia.
3. Karta członkowska jest ważna tylko z dokumentem potwierdzającym tożsamość jej
właściciela i może być używana jedynie przez osobę, której karta została wydana.
4. W przypadku zagubienia, zniszczenia lub kradzieży Karty, członek JCC Warszawa jest
zobowiązany powiadomić o tym JCC Warszawa w ciągu 7 dni.
5. W przypadku zgłoszenia kradzieży, zaginięcia lub zniszczenia Karty członek JCC Warszawa
jest uprawniony do otrzymania nowej Karty.
6. Od momentu wydania Karty do momentu jej zwrotu lub zgłoszenia kradzieży, zaginięcia
lub zniszczenia członek ponosi odpowiedzialność za jej użytkowanie.
7. Członek JCC Warszawa ma obowiązek posiadania Karty podczas uczestnictwa w zajęciach,
imprezach i wydarzeniach organizowanych przez JCC Warszawa i okazywania jej na
żądanie przedstawicieli JCC Warszawa.
8. Karta upoważnia do uzyskiwania zniżek oferowanych przez partnerów JCC Warszawa.
Aktualna lista partnerów wraz z opisem wysokości i zasad udzielania zniżek jest dostępna
w biurze JCC Warszawa oraz na stronie internetowej JCC Warszawa.

§8
UTRATA CZŁONKOSTWA
1. Utrata członkostwa następuje na skutek pisemnej decyzji dyrektora JCC Warszawa,
pisemnej rezygnacji członka, z powodu nieopłacania składki członkowskiej przez okres
conajmniej 3 lat lub z powodu śmierci członka.
2. W przypadku utraty członkostwa w JCC Warszawa, dana osoba jest zobowiązana do
zwrotu Karty w terminie 7 dni od utraty członkostwa.

§9
Uczestnicy zajęć i wydarzeń organizowanych przez JCC Warszawa mają obowiązek
przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu oraz odnosić się z szacunkiem do
pozostałych członków oraz gości JCC Warszawa.

