
Golf club Příbram, občanské sdružení
Legionářů 400, Příbram VII, PSČ 261 01, Česká republika

korespondenční adresa: Mokropeská 2026, Černošice, PSČ 252 28
telefon: + 420 608 666 555, +420 603 427 150, +420 608 666 558

PŘIHLÁŠKA ČLENSTVÍ V OBČANSKĚM SDRUŽENÍ
Golf club Příbram

 

Jméno:……………………………… Příjmení:………………………………… Titul:……

Datum narození:……………………Rodné číslo:…….............................….
 
Adresa bydliště (včetně PSČ):....................................................................

…………………………………………………………………………………….

Telefon: ....................................     E-mail:......................……………………

Korespondenci zasílat na adresu (jen pokud je odlišná od adresy bydliště): 

…………………………………………………………………………………….

Jsem již členem ČGF:  Ano Ne Hendikep:………

Vybraný typ členství: Členství řádné domovské

Členství řádné nedomovské

Členství mimořádné

Souhlasím  s podmínkami  přijetí,  stanovami  i  na  druhé  straně  této  přihlášky 
uvedenými právy a povinnostmi člena.

V ……………… dne .........................

..................................
Podpis

Všechny  uvedené  údaje  budou  použity  pouze  pro  potřebu  klubu  a  nebudou 
poskytnuty třetí  straně. Vyplněnou přihlášku přineste osobně nebo pošlete poštou 
na adresu Golf clubu Příbram.

Golf club Příbram, Mokropeská 2026, Černošice, PSČ 252 28,  www.golfpribram.cz,  e-mail: kozumplik@realitas.cz
telefon: + 420 608 666 555 (prezident), +420 603 427 150 (viceprezident), +420 608 666 558 (tajemník)

mailto:kozumplik@realitas.cz
http://www.golfpribram.cz/


Povinnosti člena sdružení:
1. Seznámit se s platnými stanovami, řádem a pravidly klubu
2. Včas platit roční poplatky schválené valnou hromadou klubu (správní radou)
3. Zúčastňovat se akcí a schůzí sdružení a uplatňovat tak své hlasovací právo
4. Spolupodílet se podle svých možností na činnosti klubu

Povinnosti občanského sdružení:
1. Umožňovat  členům  sportovní  a  společenské  vyžití,  především  organizováním 

sportovních akcí a zajištěním tréninkového zázemí.
2. Respektovat  členy  klubu,  projednat  veškeré  jejich  připomínky  a  informovat  je 

všech změnách stanov, organizačních řádů či pravidel.
3. Minimálně jedenkrát ročně svolat členskou schůzi (valnou hromadu),  kde může 

každý člen vyjádřit svůj názor na činnost sdružení a uplatnit své hlasovací právo.
4. Po odsouhlasení přijetí za člena klubu zaregistrovat nového člena klubu, vybavit 

ho členskou kartou ČGF (po přijetí klubu do ČGF) a tuto kartu podle jejího řádu 
obnovovat. 
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