Golf Club Hostivař – členská přihláška
Golf Club Hostivař, Hornoměcholupská 565, 109 00 Praha 10, Česká republika
IČO: 265 96 334
jméno (1)

příjmení (2)

titul (3)

datum narození (4)

rodné číslo (5)

státní občanství (6)


VYPLNÍ ŽADATEL/KA O ČLENSTVÍ

kontaktní adresa - ulice, číslo (7)


kontaktní adresa - město, obec (8)

kontaktní adresa – PSČ (9)


e-mail (10)

mobil (11)


aktuální golfová úroveň (12)

BEZ

HCP.............

poslední platné členství v jiném golfovém klubu název klubu (14)
v ČR nebo v CMR (13)

 ano

 ne

 CMR

Žadatel o členství v Golf Club Hostivař svým podpisem stvrzuje, že se důkladně seznámil se
Stanovami a případnými jinými aktuálními předpisy klubu a zavazuje se je respektovat a dodržovat.

Prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb. v platném znění
a využitím rodného čísla podle zákona č.133/2000 Sb. v platném znění pro potřeby klubu.
Souhlasím s tím, že Golf Club Hostivař je oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje do centrální evidence
České golfové federace a příslušnému regionálnímu sdružení ČSTV.
datum podpisu přihlášky (15)

podpis žadatele (16)

201
datum přijetí přihlášky

POUZE PRO EVIDENČNÍ ÚČELY KLUBU

201
datum schválení/zamítnutí přihlášky

201
razítko klubu a podpis představitele klubu

schválení přihlášky

 ano

 ne

členské číslo

datum složení vstupního příspěvku

201
výše vstupního příspěvku


druh členství

0,registrační číslo ČGF

fotografie pasového formátu

-
Poznámky

© 2002-2010 Golf Club Hostivař

verze 14/2010

Pokyny a informace pro vyplnění přihlášky Golf Club Hostivař
Všeobecné informace
o
o

K přihlášce prosíme přiložte 1 fotografii pasového formátu pro interní evidenci klubu.
S veškerými osobními daty bude nakládáno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Vysvětlivky k jednotlivým polím přihlášky
(1) až (6)
(7) až (9)
(10) a (11)
(12)
(13) a (14)

(15)
(16)

identifikační údaje fyzické osoby
korespondenční adresa
důležité kontaktní údaje
začátečník = BEZ, hráč s handicapem = HCP s uvedením aktuální výše
vyplňuje se v případě, že žadatel byl a nebo je zároveň členem jiného golfového klubu v ČR
registrovaného u České golfové federace (ČGF), popřípadě členem Centrální mimoklubové
registrace (CMR)
datum podpisu přihlášky
vlastnoruční podpis žadatele o členství, u nezletilé osoby podpis jejího zákonného zástupce

Postup při přijetí člena klubu
1. Žadatel doručí písemnou a vlastní rukou podepsanou přihlášku do sídla klubu nebo členům správní rady
klubu.
2. O schválení či neschválení přihlášky vyrozumí správní rada klubu žadatele o členství písemnou formou, a to
do 14 dnů od doručení přihlášky. Písemnou formou může být i e-mailová zpráva. V zájmu člena je proto
uvedení správné a funkční e-mailové adresy a v případě její změny nahlášení nové adresy směrem ke klubu.
3. Po schválení přihlášky je žadatel povinen do 14 dnů uhradit vstupní klubový příspěvek ve stanovené výši, a to
hotově na recepci Golf Hostivař nebo převodem na níže uvedený účet Golf Club Hostivař. Plnoprávným
členem se stává žadatel až po zaplacení vstupního klubového příspěvku. V případě, že vstupní poplatek
nebude ve stanoveném termínu uhrazen, může být přihláška zrušena. Toto platí jen pro typy členství, které
obsahují vstupní příspěvek.

Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 180 102 038 / 0300
variabilní symbol obdržíte spolu se schválením přihlášky
U členství DRIVE se vstupní, resp. roční příspěvek může složit ještě před doručením vyplněné přihlášky do
klubu. V případě neschválení přihlášky ze strany klubu je pak vstupní, resp. roční příspěvek vrácen. Pokud
nebude řádně vyplněná a podepsaná přihlášky doručena klubu do 6 měsíců od složení vstupního, resp. ročního
příspěvku, tento příspěvek propadá ve prospěch klubu, který jej použije pro naplnění cíle činnosti klubu podle čl. 3
Stanov.
Noví členové DRIVE hradí roční hrací poplatek hotově nebo platební kartou na recepci Golf Hostivař!!!
Roční klubový příspěvek pro daný hrací rok (dle zavedené praxe ČGF je hracím rokem považováno
období od 1.4. do 31.3. následujícího roku) je člen povinen uhradit výše uvedeným způsobem vždy
nejpozději do konce února daného kalendářního roku. Toto platí i pro členství zakoupená až v průběhu
hracího roku. Klub není povinen jej na tento termín splatnosti dále upozorňovat. V případě neuhrazení
ročního příspěvku ve stanoveném termínu může klub postupovat podle platného znění Stanov.

