Proč být členem?

H.O.G. - ZÁKLADNÍ INFORMACE
Co je to vlastně HOG?
HOG nebo H.O.G. nebo-li Harley Owners Group znamená v překladu Klub majitelů motocyklů Harley Davidson.
Klub vznikl v roce 1983 díky společnosti Harley - Davidson Motor Co. Továrna také vytvořila stanovy a
pravidla, která platí pro členství v tomto celosvětovém klubu.
Členem se může stát každý, kdo vlastní motocykl Harley - Davidson. Každý, kdo si u autorizovaného
dealera zakoupí nový motocykl, stává se automaticky na dobu jednoho roku plnoprávným členem. Po
roce dostává každý člen možnost své členství prodloužit a to buď o další rok nebo si předplatit
doživotní členství tzv. Life Membership.
Hlavní podstatou tohoto klubu je zvyšovat nadšení a radost z jízdy na motocyklech Harley - Davidson.
Protože přes veškerou modernizaci nelze ještě přeci jenom přejet na motorce z jednoho konce světa
na druhý po své ose - fungují za přispění lokálního dealera místní sdružení, která se nazývají
Chaptery. Ty jsou zde proto, aby chlapíci na strojích Harley - Davidson nebyli nuceni jezdit na srazy až
do Millwaukee, kde v roce 1903 tato legendární značka spatřila světlo světa.
Takhle si v místě svého Chapteru pořádají výlety a když se chtějí družit, vyrazí si do ciziny.
Mezi sebou se členové HOG-u poznají podle nášivky na zádech a podle domovenky / např. Ostrava
Chapter - Czech Republic, Praha Chapter - Czech Republic, Plzeň Chapter - Czech Republic , Hradec
Králové /. V prvním roce měl HOG 33 tisíc členů. V roce 1985 měl již 60 tisíc členů a během roku
vzniklo 49 nových Chapterů. Není proto divu, že při desátém výročí HOG v roce 1993 bylo již 805
Chapterů a více než 233 tisíc členů. V současnosti HOG sdružuje již kolem milionu členů po celém
světě!

PROČ BÝT ČLENEM H.O.G. OSTRAVA CHAPTER,
spolek
Proč se stát členem
Velevážená lady, milý příteli,
právě jsi se stal/a majitelem legendárního motocyklu Harley Davidson a tím jsi definitivně vyjádřil/a
svůj životní postoj. Americký výrobce však nenabízí pouze hardware, kterým jsou naše krásné
motocykly, ale také software a tím je celosvětová organizace majitelů motocyklů H-D, která nese
jméno Harley Owners Group (H.O.G.). Při zakoupení nového motocyklu jsi se stal/a automaticky
členem této organizace a získal řadu zajímavých výhod a slev.
V České republice existují pobočky této organizace, které se nazývají H.O.G. Chapter. Každá z těchto
poboček H.O.G. je místně příslušná a sdružuje se vždy u dealera HD, u nás jde o Prahu, Hradec
Králové, Brno, Plzeň a Ostravu. Je však jedno, které město máš nejblíže, rozhodnutí je jen na Tobě!
Rádi Tě uvítáme v naších řadách.
Proč bys to měl/a dělat?
Potkáš řadu stejných bláznů, jako jsi sám/a a je velká šance, že si mezi nimi najdeš pár nových
kamarádů. Budeš dostávat pravidelně do svého mobilu zprávy, kam se o víkendu vyráží a odkud. Je
jen na Tobě jestli budeš mít čas a chuť. Na většině klubových akcí, ať již doma nebo v zahraničí

získáš řadu výhod, které potěší nejen Tvou duši, ale i peněženku. Budeš mít samozřejmě vstup na
národní rallye, kterou pořádají společně české Chaptery. Sjedou se tam mašiny z celé Evropy a je to
náš největší svátek.
Budeš mít nárok na slevy u našeho milovaného dealera. Protože motorku je třeba dále šlechtit,
přestavovat a šperkovat, tak Ti bude každá sleva dobrá.
Co je proto potřeba udělat?
Napíšeš na mail direktora či výbor Ostrava Chapteru, abychom na Tebe měli spojení, zaplatíš vstupní
poplatek a po procesu schválení budeš vyzván ke vstupu mezi nás a obdržíš tzv. "barvy" čili
nádhernou výšivku se znakem HOG a domovenkou Ostrava Chapter - Czech Republic, kterou si
našiješ na vestu, aby bylo jasné, že patříš mezi nás. Dále obdržíš chapterový odznak, kalendář akcí,
pravidla pro společné vyjížďky a spoustu dalších báječných věcí.
Podrobněji je postup popsán níže:
Pokud se chceš stát členem našeho klubu, na webu HOG Ostrava chapter v sekci odkazy –

http://hog.inovestudio.com//files/uploads/P%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1ka%20do%20HOG%20OV%
202018.pdf
najdeš přihlášku člena, prosím vyplň, podepiš, naskenuj a pošli zpět na vybor@hog-ostrava.cz. Na
tomto webu si rovněž pročti sekci - Proč být členem, Stanovy klubu a Motorkářské desatero.
Před přijetím za člena HOG Chapter Ostrava, spolek je důležité stát se nejdříve členem HOG Europe.
Pokud jsi zakoupil nový motocykl H-D u autorizovaného dealera, stáváš se členem automaticky na
dobu jednoho roku a číslo z mezinárodního HOG ve tvaru CZ XXXXXXX by si měl obdržet
automaticky s kartou člena. Pokud nemáš zakoupen nový motocykl H-D, členství si vyřídíš
zaregistrováním na webu HOG Europe:
https://members.hog.com/en_GB/website/index.jsp;hogsessionid=VB6xBvQrRaW7hM1ZVXO5KGS?redirectUrl=https://members.hog.com/website/main.jsp

Po obdržení čísla HOG Europe si dále si vytvoříš profil, kde si můžeš spravovat např. VIN motocyklu,
adresu atp.
https://members.hog.com/en_GB/website/index.jsp?redirectUrl=https://members.hog.com/website/mai
n.jsp?hbx_camp_id=hdredirect&amp;urlvar=hogcom&amp;camp_id=16&amp;source_cd=Vanity_hogc
om
Aby si nás poznal a my Tebe, věděli jsme, co jsme zač a jak fungujeme, tak nejdřív
navštěvuješ především akce pořádané HOG Chapter Ostrava, spolek dostáváš oznámení o
organizovaných víkendových vyjížďkách (1. míle, prostřední, poslední míle… dle kalendáře akcí na
webu) a sám se rozhodneš během sezony, chceš-li být po seznámení řádným členem. Nejsme žádní
buřiči, jen se rádi pobavíme a společně si zajezdíme. Na pravidelné schůzi výboru či akci Chapteru
pak proběhne schválení a následně přijímací křest, kde obdržíš tzv. barvy s příslušností k Chapteru.
Klubové členské poplatky jsou každoročně odsouhlasovány na výroční schůzi HOG Ostrava
Chapter, spolek, do Mezinárodního HOG Europa jsou cca 77 Euro/rok. Dle zvážení si můžeš vyřídit i
doživotní členství v HOG tzv. LIVE Membership.

Pokud přijedeš na nějakou naši akci, tak se prosím přihlas u někoho z výboru, naše
podobenky jsou na webu. Na brzkou viděnou.

Nepiju, nekouřím a nejsem tetovanej/á!
Nejsme spolek magorů, co touží po násilí a destrukci. Milujeme svobodu a pohodu, kterou nám nabízí
tenhle koníček. Každý z nás v životě už něco dokázal (jinak by si nemohl koupit nejlepší motocykl na
Světě) a potřebuje se odreagovat a o tom to je!

Motorkářské HOG DESATERO
1. Všude na jízdách budu rozšiřovat klid a pohodu.
2. Budu respektovat každého člena spolku, byť se stal
členem dříve či později.
3. Při jízdě si najdu své místo v koloně a nebudu ohrožovat
jezdce před ani za sebou.
4. Všichni stojí za jedincem a jeden stojí za všemi, nebudu se
stranit ostatních motorkářů a nad nikým se povyšovat.
5. Nebudu vyvolávat šarvátky, bitky a rozšiřovat agresivitu ve
svém okolí.
6. Budu se chovat tak, abych neočerňoval jméno klubu a
jeho členů.
7. Budu dodržovat pravidlo, že alkohol za řídítka nepatří.
8. Nášivka DOMOVENKA je označením klubu. Po ukončení
členství v klubu nebudu toto označení používat.
9. Beru na vědomí, že při porušení stanov spolku mohu být
ze spolku vyloučen.
10. Jsem si vědom, že zástupce dealera Harley - Davidson má
právo veta.
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