
Základní informace pro návštěvníky

Zde je uplatňován klubový režim a berete na 
vědomí následující pravidla a informace

Vstupem do klubové zóny člena klubu Jarilo, 
vstupujete do nepodnikatelského prostoru

Více informací žádejte u členů klubu nebo na jarilo.cz

Informace o činnosti, pořádaných akcích či možnostech 
spolupráce, naleznete na jarilo.cz kde se můžete přihlásit také k 

odběru novinek emailem nebo požádat o členství.

6 Podrobné informace o klubovém režimu získáte v 
Deklaraci klubového režimu.

2 Občanský klub je svobodné společenství lidí, které 
funguje výhradně na principech sousedské výpomoci a 
řídí se vlastními klubovými pravidly.

3 Návštěva člena klubu je podmíněna souhlasem s 
hodnotami klubu (viz obrázek na přední straně), 
případně předložením Klubové karty

4 Vstupem do klubové zóny člena klubu Jarilo 
potvrzujete souhlas s Hodnotami klubu a uznáváte 
klubový režim.

5 Klubovou kartu můžete získat na základě podání 
klubové přihlášky, kterou zašlete na adresu: Jarilo 
Halenkov, Halenkov 318, 756 03.

1 Člen klubu Jarilo je spolupracovník klubu, který přijal 
hodnoty místního Občanského klubu a ve vymezené 
klubové zóně nabízí služby nebo výrobky pro klubové 
členy. 
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