Přihláška do spolku
Boxing club trutnov
Sídlo spolku:
Doručovací adresa:
Číslu účtu:
VS:
Text:
Kontakt na spolek:
Prezident spolku:
WWW:

Růžová cesta č.p. 566
541 01 Trutnov - Poříčí
IČ: 047 99 399
Horská č.p. 6
541 01 Trutnov
412 475 73 29 / 0800 Česká spořitelna
rodné číslo nového člena
do textu v příkazu k úhradě uvádějte své jméno a příjmení

info@boxtrutnov.cz
prezident@boxtrutnov.cz
www.boxtrutnov.cz

Podmínky členství a pravidla:
-

Uhrazení poplatků stanovených pro příslušný rok.
Dodržovat podmínky členství uvedené ve stanovách Boxing Club Trutnov a z nich
vyplývajících povinností.
Dodržovat rozhodnutí spolku.

-

Podepisující osoba (člen) tímto potvrzuje, že:







všechny výše uvedené informace sdělil dle pravdy a své svobodné vůle
řádně zaplatil členský příspěvek
je seznámen se Stanovami a vnitřními dokumenty spolku a z nich vyplývajícími povinnostmi
a právy jednotlivých členů
souhlasí s uvedením svého jména a příjmení v seznamu členů na webových stránkách spolku
souhlasím s evidencí mích osobních údajů a dávám k tomuto svůj písemný souhlas
souhlasím s prezentací mé osoby před, na a po soutěžích (závodech)

Údaje člena spolku - clubu pro vnitřní potřeby
Přihláška fyzické osoby ke členství ve spolku - Boxing clubu Trutnov

Člen - fyzická osoba
Jméno:
Příjmení:
Rodné číslo:
Adresa trvalého pobytu:
Adresa přechodného pobytu:
Tel. mob.:
E-mail:
Tel. mob. na blízkou osobu:
(uveďte jméno a příjmení blízké osoby)

BOX - muž

BOX - žena

Zaměření nového člena
Váha v kg / výška v cm:
Dokládám foto na doklady:

ANO

-

NE

Dokládám tabulku úspěchů:

ANO

-

NE

Dokládám foto diplomů a
pohárů:

ANO

-

NE

Dokládám rozměry postavy:

ANO

-

NE

Zákonný zástupce do 15 let
(jméno a příjmení)
Tel. mob.:
(zákonného zástupce)
Přiděleno číslo nového člena:

.........................................................................

Podpis člena:

.........................................................................

Dne:

.........................................................................

Členský příspěvek: 2.000,-Kč na rok 2018 byl uhrazen v hotovosti ANO - NE, nebo na účet
spolku ANO – NE
Přijato dne:

.........................................................................

Podpis prezidenta:

.........................................................................

