Naděje pro kámoše z.s.
Bukovinka 139, 67905 Křtiny
IČO: 02311305
DIČ: CZ02311305
www.nadejeprokamose.cz

Přihláška člena do spolku Naděje pro kámoše z.s.

Titul:

Jméno a příjmení:

Trvalé bydliště:
Datum narození:
Telefon:

E-mail:

--------------------------------------------(žadatel nevyplňuje )------------------------------------------Rozhodnutí rady: ____________________ Rozhodnuto dne: ___ . ___ . ________
Evidenční č. člena:

___ ___ ___ ___ ___

Uhrazení poplatku ve výši:

_____________ Kč

Dne:

___ . ___ . ________

Zánik členství: _______________________________________________

Podpis předsedy: _____________________________________________

-------------------------------------------(žadatel nevyplňuje) -------------------------------------------1. Prohlašuji, že se dobrovolně hlásím za člena spolku Naděje pro kámoše z.s.
2. Důkladně jsem se seznámil/a se stanovami tohoto spolku, s jeho cíli a činností a

s těmito také souhlasím.
3. Budu dodržovat stanovy a vnitřní řád spolku, respektovat závěry a rozhodnutí správní
rady a členských schůzí, budu se podílet vlastní aktivitou na činnosti spolku a budu
dodržovat obecně platné morální a právní normy.
4. Pokud mi umožní časové, finanční a jiné podmínky, budu se účastnit členských schůzí
a akcí pořádaných spolkem.
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5. Změny ve svých osobních údajích neprodleně oznámím spolku.
6. Na začátku každého nového kalendářního roku uhradím členský příspěvek ve výši

500,- Kč.
7. Podle své odbornosti, svých osobních zálib a s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu
nabízím spolku následující pomoc (prosím uveďte, v čem byste nám mohl/a být
nápomocen/na, např: odborné právní rady, odborné veterinární rady, tisk tiskovin,
dobré organizační schopnosti, možnost poskytnutí dočasné péče, apod. Cokoliv Vás
napadne, uvítáme jakýkoliv druh pomoci):

8.

✘ SOUHLASÍM se zasíláním novinek (tzv. newsletteru) týkajících se spolku

Naděje pro kámoše z.s. (nevyhovující přeškrtněte).
9. Svým podpisem dávám dle § 9, písm. a) zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
výslovný souhlas spolku Naděje pro kámoše z.s. ke zpracování údajů uvedených v této listině
pro účely vedení interní členské evidence. Souhlas uděluji na dobu neurčitou do jeho
písemného odvolání, případně zániku spolku.

V

dne

___________________________
Podpis žadatele

__________________________________________________________________________
Poučení: Přihlášku vytiskněte, vyplňte hůlkovým písmem a vlastnoručně podepsanou doručte
na adresu sídla spolku Naděje pro kámoše z.s. – Bukovinka 139, 679 05 Křtiny. Přihlášku
můžete doručit osobně, poštou nebo naskenovanou emailem na info@nadejeprokamose.cz. Po
přijetí Vaší přihlášky bude členství projednáno správní radou a o rozhodnutí budete
informování písemně, nejpozději do 30 dnů od doručení přihlášky. V případě kladného
rozhodnutí a přijetí Vaší žádosti o členství Vám společně s rozhodnutím přijde i členská karta.
Žadatel o členství nabude veškerých práv a povinností vyplývajících ze stanov spolku až po
uhrazení členského poplatku 500,- Kč. Číslo transparentního účtu: 100 110 100/2010 – Fio
bank. Pro identifikaci platby použijte prosím variabilní symbol, který je shodný s evidenčním
číslem člena spolku a do poznámky pro příjemce napište: „členský poplatek“. Bez správně
uvedeného variabilního symbolu a poznámce pro příjemce nemusíme správně identifikovat
platbu.
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