Jednota, OD Tábor, Budějovická 1413, Tábor, 39002

Informace pro členy družstva
Vážená paní, vážený pane,
velice si vážíme toho, že jste členem družstva Jednota, OD Tábor. Naše družstvo s historií
sahající do roku 1910 provozuje v současné době 51 prodejen v okrese Tábor, Velkoobchodní
sklad v Soběslavi a Výrobnu lahůdek ve Slapech. Konkurenční výhodou našeho družstva je
podpora českých, především regionálních potravin, spolupráce s místními spolky v rámci regionu
a fakt, že družstvo je v rukách našich členů.
Chceme tuto konkurenční výhodu ještě posílit. Proto pro členy připravujeme velmi
zajímavý motivační program, který je založený na získávání bodů za své nákupy. Tyto body bude
moci člen dle předem daných pravidel vyměnit za dárky, případně za poukázky na nákup zdarma
v prodejnách družstva. Na rozdíl od velmi podobného zákaznického věrnostního programu budou
mít členové za každou korunu nákupu 1,5 bodu.
Abychom mohli tento benefit pro členy zavést, musíme nejdříve realizovat potřebné kroky
vzhledem k aktualizaci evidence členů, získání potřebných souhlasů od členů, apod. Naším cílem
je zjistit, kdo chce být i nadále členem družstva, kdo má zájem na podpoře družstevních hodnot,
chce na našich prodejnách nakupovat a kdo si tudíž zaslouží výhodnější odměny než ostatní
zákazníci.
Proto jsme rozhodli o změně pravidel členství v družstvu. V návaznosti na schválenou
změnu stanov družstva shromážděním delegátů dne 30. 4. 2019 dochází ke zvýšení základního
členského vkladu ze 100,- Kč na částku 300,- Kč dle čl. 11 bod 2 stanov družstva. Ti členové
družstva, kteří základní členský vklad doplatí, dají najevo svou ochotu zůstat členy družstva,
nakupovat v družstevních prodejnách a získat patřičné odměny za své nákupy.
V případě souhlasného stanoviska se stávajícím členstvím u Jednoty, OD Tábor Vás
žádáme o kontrolu a následné potvrzení správnosti Vašich osobních údajů vyplněním přílohy
dopisu. Tuto přílohu zašlete zpět na ústředí družstva nebo ji můžete předat na
kterékoliv prodejně družstva.
Zároveň je člen družstva povinen uhradit doplatek 200,- Kč do stanovené výše
základního členského vkladu 300,- Kč v termínu nejpozději do 31. 7. 2019.
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Doplatek je možný uhradit těmito způsoby:
a) na pokladně prodejen Jednoty Tábor hotově, platební kartou nebo z kreditu členské
věrnostní karty
b) osobně v pokladně ústředí družstva
c) příkazem k úhradě z bankovního účtu
Při platbě je vždy nutné uvést číslo člena jako variabilní symbol (číslo člena je uvedeno
v záhlaví tohoto dopisu) a jméno člena.
V případě úhrady na bankovní účet u KB Tábor 112301/0100 rovněž uveďte jako
variabilní symbol číslo člena, do zprávy pro příjemce bude vhodné uvést i vaše jméno.
Pokud budete chtít provést doplatek na pokladně prodejny nebo na ústředí, je nutné
zároveň odevzdat i formulář s potvrzením svých údajů.
V případě rozhodnutí ukončit členství u Jednoty, OD Tábor, můžete požádat o zrušení
členství vyplněním přiloženého tiskopisu „zrušení členství“. Po jeho obdržení bude postupováno
podle platných stanov družstva.
Pokud od Vás neobdržíme žádnou odpověď, ani doplatek základního členského vkladu v
daném termínu, budeme Vás považovat za člena družstva, který nesplnil povinnosti uložené
příslušnými ustanoveními stanov našeho družstva a Vaše členství bude ukončeno. Pokud vlastníte
členskou věrnostní kartu, bude v tomto případě k datu 31. 12. 2019 provedena její blokace.
Věříme, že nadále setrváte v řadách členů Jednoty, obchodního družstva Tábor a budete ve
spokojenosti využívat výhod členů družstva, tj. věrnostního programu a služeb prodejen svého
družstva.
V Táboře dne 30. května 2019

Za představenstvo:
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