GOLF CLUB SCOTLAND
občianske združenie
Sídlo:

Veľkonecpalská 17, 971 01 Prievidza, IČO: 42 114 981
www.gcscotland.sk, klub@gcscotland.sk

_______________________________________________________
PRIHLÁŠKA ZA ČLENA KLUBU GOLF CLUB SCOTLAND (v ďalšom aj „klub“)

Meno, priezvisko žiadateľa
Druh členstva
Dátum narodenia žiadateľa
Adresa trvalého pobytu
žiadateľa (táto slúži ako adresa
na doručovanie)
Telefón žiadateľa
Adresa elektronickej pošty
žiadateľa
Aktuálna golfová úroveň

 Začiatočník
 HCP.................................................................................
 Zelená karta (záznam o zelenej karte)
.............................................................................................

O domovský klub

žiadam – nežiadam
(nehodiace preškrtnite)

V prípade žiadosti
o domovský klub

Vyhlasujem, že

a) nemám iný domovský klub
b) chcem prestúpiť z golfového klubu ..................................
a mám voči tomuto klubu vysporiadané všetky záväzky.
(nehodiaci bod preškrtnite)

Vymenujte prosím 5 golfových
ihrísk, s ktorými chcete, aby
náš golfový klub nadviazal
nadštandardné vzťahy a

1.
2.

dohodol výhodné recipročné
zľavy pre členov nášho
golfového klubu

3.
4.
5.

Počet, mená a vek detí
žiadateľa (vzhľadom na
rôznorosť akcií je táto
informácia účelová)

VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA O PRIJATIE ZA ČLENA KLUBU
Žiadateľ o členstvo svojim podpisom vyhlasuje, že bez výhrad súhlasí so znením stanov
klubu, a že tieto bude dodržiavať po celú dobu jeho členstva v klube a zároveň rešpektovať orgány
klubu a ich kompetencie uvedené v stanovách a bude riadne plniť povinnosti uložené mu stanovami
ako aj orgánmi klubu.
Žiadateľ ďalej vyhlasuje, že súhlasí s cieľom a poslaním občianskeho združenia GOLF CLUB
SCOTLAND a chce sa podieľať na činnosti klubu. Žiadateľ o členstvo si je vedomý, že až prijatím za
člena klubu nadobúda členstvo – t.j. súbor práv a povinností týkajúcich sa klubu. Rozsah práv
a povinností každého člena je uvedené v čl. 8 stanov. Členstvo vzniká žiadateľovi dňom prijatia
rozhodnutia výkonného výboru klubu o prijatí za člena klubu (čl. 7 ods. 2 stanov). Žiadateľ sa
zaväzuje uhradiť vstupný poplatok a ďalšie ročné platby uvedené v platnom cenníku klubu do 15
kalendárnych dní od doručenia rozhodnutia výkonného výboru o prijatí za člena klubu. Na členstvo
v klube nie je právny nárok.
Žiadateľ čestne vyhlasuje, že nikdy nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin či už
v Slovenskej republike alebo v akomkoľvek inom štáte.
Toto vyhlásenie nie je možné zmeniť alebo odvolať a príslušný orgán klubu sa spolieha na
jeho pravdivosť a presnosť pri rozhodovaní o prijatí žiadateľa za člena klubu. Žiadateľ je týmto
upozornený, že ak poruší ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v tomto vyhlásení alebo sa ukáže niektoré
tvrdenie uvedené v tomto vyhlásení ako nepravdivé, je to dôvodom na vylúčenie z klubu (čl. 10
stanov).
Žiadateľ o členstvo súhlasí so spracovaním osobných údajov uvedených v tejto prihláške.
Poskytnutie údajov je dobrovoľné, pričom tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy
žiadateľov o členstvo a na účely naplnenia cieľov činnosti klubu v zmysle stanov a zákona č. 428/2002
Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
V _______________ dňa ______________
Žiadateľ:

Podpis:

_________________________________

Meno, priezvisko (tlačeným písmom): _________________________________

