Mitsubishi -JC-Klub o.s. J.Š.Baara 1662/43, 37001 České Budějovice
http://www.mitsubishi-jc-klub.cz – klub@mitsubishi-jc-klub.cz
IČO: 22819061

Přihláška za člena občanského sdružení
Mitsubishi-JC-Klub o.s.
Žadatel / Žadatelka*
Titul(y): ………………….................
Jméno: …………………...........…….………………
Příjmení: …………………............………………….
Bydliště ulice: …………..………..………………………… č.p.: ……...………..
Město/kraj: ………………………………………………..… PSČ: ……………....
Datum narození: ……………………......……
Přezdívka: ………………..............................
E-mail: ………………......………......……….. Skype: .….….....…......…………………
Telefon: ……........……………..……………… Mobil:…..…........................……………
ICQ: ……...........…...….….…….. ……………
adresa pro doručování: (není-li shodná s adresou bydliště)
…………………………………………………….....………................................……........
…………………………………………….....……………………………….……..................
…………………………………………………………………………………………………..
Podpisem této přihlášky žádám o přijetí za člena / členku* občanského sdružení s
názvem Mitsubishi-JC-Klub o.s., který je registrován u MV ČR dne 29.1.2010 pod
čj.VS/1-1/78 491/10-R, podle zákona o sdružování občanů č. 83/1990 Sb. v platném
znění tohoto zákona.
Prohlašuji, že jsem se dostatečně seznámil / seznámila* se stanovami MitsubishiJC-Klub o.s. a souhlasím s nimi. Dále souhlasím se zpracováním, mnou
poskytnutých osobních údajů, pro potřeby vyplývající z členství v tomto sdružení a to
v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů. (§5, odst.2, písm.F a §18 písm.C
zákona 101/2000 Sb.).
Potvrzuji správnost všech údajů, které jsem uvedl / uvedla* v této přihlášce a jsem
připraven / připravena* na žádost zodpovědné osoby Mitsubishi-JC-Klub o.s.
správnost údajů doložit.
Klubový příspěvek uhradím
osobní platbou / bankovním převodem / poštovní poukázkou*
po registraci přihlášky.
V ………......……..…………………….… dne: ……...........…….……

Podpis žadatele:
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Vyplní výbor sdružení

Žádost byla Mitsubishi-JC-Klub o.s.
Přijata dne: ……….........……Jméno / podpis zástupce
……………………….…...............................………….......…
Schválena dne / zamítnuta dne*: ……..…….......…………..
Důvod zamítnutí: …………………………………………………………………………..
Předseda Výboru Mitsubishi-JC-Klub o.s.
………………………………………………………………………………………………..

*Nehodící se škrtněte
Přidělené členské číslo (vyplní zástupce Mitsubishi-JC-Klub o.s.)

Tučně – povinný údaj
Přihlášku zašlete vámi podepsanou na níže uvedenou adresu.
Mitsubishi-JC-Klub o.s.
J.Š.Baara 1662/43
370 01, České Budějovice
IČO: 22819061
http://www.mitsubishi-jc-klub.cz
klub@mitsubishi-jc-klub.cz
Poznámky - vysvětlivky
- členský příspěvek zašlete na uvedený bankovní účet nejpozději do 7 dnů od
doručení potvrzeného členství ve sdružení (případně zaplaťte osobně)
- členské číslo je váš jedinečný identifikační údaj a použijte jej při platbě jako
variabilní symbol, bez této identifikace nemusí být vaše platba správně
přiřazena
- na emailovou adresu klub@mitsubishi-jc-klub.cz zašlete vaši civilní fotografii
ve formátu JPG, která bude použita na vaší členské kartičce
- každá přihláška je výborem schvalována individuálně a tak mějte trpělivost.
Není v silách ani možnostech výboru scházet se každý den.
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