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Golf club Uherské Hradiště,  občanské sdružení 
Osvobození 72, Ostrožská Nová Ves,  
PSČ 687 22 

                                              telefon:  +420 602 629 642, 
 

PŘIHLÁŠKA ČLENSTVÍ V OBČANSKÉM SDRUŽENÍ 

Golf club Uherské Hradišt ě  
 
Jméno:………………………………Příjmení:…………………………………  
 
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 roční domovské 
 
    Členství roční nedomovské    
   
Souhlasím s podmínkami přijetí, stanovami i na druhé straně této přihlášky 
uvedenými právy a povinnostmi člena. 
Souhlasím s tím, aby Golf club Uherské Hradiště zpracovával a evidoval mé osobní 
údaje poskytnuté v souvislosti s mým členstvím a činností v Golf clubu Uherské 
Hradiště. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na moje rodné číslo. Dále souhlasím 
s tím, že Golf club Uherské Hradiště je oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje, 
včetně rodného čísla, do centrální evidence ČGF a ČSTV, k vedení evidence členské 
základny  a k identifikaci sportovce při soutěžích. 
Přihlášku prosím doručte osobně do Golf clubu Uherské Hradiště, nebo zasílejte na 
mail prchlikova@gcuh.cz 
 
 
V ……………… dne .........................      
       .................................. 

Podpis 
 
 
Za Golf club Uherské Hradiště, občanské sdružení 
Radek Bednařík, prezident klubu 
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Povinnosti člena sdružení: 
1. Seznámit se s platnými stanovami, řádem a pravidly klubu 
2. Včas platit stanovené roční poplatky schválené valnou hromadou klubu 
3. Zúčastňovat se akcí a schůzí sdružení a uplatňovat tak své hlasovací právo 
4. Spolupodílet se podle svých možností na činnosti klubu 
 
Povinnosti ob čanského 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, 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 a tuto kartu podle jejího řádu obnovovat.  
 
 
 


