CAVALIER KING CHARLES SPANIEL klub
Čech, Moravy a Slezska www.cavalierclub.cz

Žádost o přijetí do klubu

Já (jméno a příjmení):
Ulice a číslo:
PSČ a obec:
žádám o přijetí za člena Cavalier King Charles Spaniel klubu Čech, Moravy a Slezska a souhlasím s dodržováním pravidel, řádů, kodexu a
doporučených postupů výše uvedeného klubu, ve znění platném ke dni mé žádosti, nebo ve znění pozdějších předpisů schválených
členskou schůzí klubu, nebo jeho výborem.
Souhlasím se zveřejněním svého jména, adresy, telefonu a mailu v klubovém zpravodaji a internetových stránkách klubu v souvislosti se
zápisy krytí, odchovů, výsledků výstav nebo výsledků svodů, bonitací a zdravotních vyšetření. Souhlasím s poskytnutím svého jména a
adresy pro potřeby evidence ČMKU.
Toto a zároveň i pravdivost údajů uvedených na tomto formuláři stvrzuji níže uvedeným podpisem.
Pokud si nepřejete zobrazovat svou adresu na klubovém webu, zaškrtněte nasledující políčko
Mám přístup na internet:

Ano

Ne

Telefon:

E-mail:

Chovatelská stanice (pokud vlastníte):

Mám webové stránky s prezentací své stanice:

Podpis:

Datum:

Společně s přihláškou zašlete fotokopii průkazu původu každého vámi vlastněného jedince se všemi údaji (výstavy, bonitace, zdravotní
vyšetření). Dále přiložte potvrzení o úhradě členského poplatku na klubový účet : 2000689572/2010
poštovní poukázkou

převodním příkazem

hotově

Jako variabilní symbol použijte Vaše datum narození ve tvaru DDMMRRRR

Tabulka poplatků:
Členský příspěvek - nový člen
s tištěnou Ročenkou, nový člen včetně 100,- Kč zápisného

550,00 Kč

Snížený členský příspěvek - nový člen
s tištěnou Ročenkou, nový člen včetně 100,- Kč zápisného, pro
mládež do 18ti let (kalendářní rok dosažení tohoto věku) a důchodci
(nárok nutno prokázat)

300,00 Kč

Snížený členský příspěvek RP - nový člen
pro rodinného příslušníka člena klubu bez tištěné Ročenky, včetně
100,- Kč zápisného

300,00 Kč

Plnohodnotným členem se stáváte až poté, co klub obdrží vaši přihlášku, platbu za členství a po schválení Vaší žádosti výborem klubu. Poté
obdržíte členský průkaz, klubový zpravodaj(e) a klubový odznak.
Poplatek pokrývá Vaše členství na jeden kalendářní rok. Své členství musíte každý rok obnovit a to nejpozději do konce ledna příslušného
roku. Pokud se do klubu hlásíte do data poslední bonitace (listopad, přesné datum najdete na klubovém webu v sekci "Klubové akce"),
stanete se členem na tento rok a dostanete zpravodaje, které byly tento rok vydány. Jestli se přihlásíte po tomto datu, stanete se členem až
následující kalendářní rok a budete dostávat zpravodaje až za tento rok.

Žádost prosím zašlete na adresu vedení členské základny:
Martina Králová
Cacovická 21, 614 00 Brno

sestaveno 8.3.2015
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