PŘIHLÁŠKA ČLENA KLUBU
Golf Klub České Budějovice o.s.
Litvínovice 32
370 01 České Budějovice
registrovaný Ministerstvem vnitra pod č.j. VS/1-1/59265/04-R

Jméno a příjmení

Titul

Datum narození

Rodné číslo

Trvalé bydliště: ulice, číslo, město/obec, PSČ

e-mail

Mobilní telefon

Výše HCP/zelená karta/začátečník

Mám zájem, aby se Golf Klub České Budějovice o.s. stal mým domovským klubem:
ANO

NE

Jsem členem následujících golfových klubů nebo Centrální mimoklubové registrace:

Svým podpisem stvrzuji, že jsem se seznámil s platnými Stanovami Golf Klubu České
Budějovice a s ostatními pravidly a předpisy klubu a zavazuji se je dodržovat.

Datum

Podpis žadatele

----------------------------------------záznamy klubu-----------------------------------------Datum přijetí přihlášky

Datum schválení přijetí člena

Výše vstupního příspěvku

Datum přijetí vstupního příspěvku

Podpis zástupce klubu

Členské číslo

3 KROKY KE ČLENSTVÍ
Golf Klub České Budějovice o.s.
Litvínovice 32
370 01 České Budějovice
registrovaný Ministerstvem vnitra pod č.j. VS/1-1/59265/04-R

1. Vyplnění a odevzdání přihlášky


Vyplňte všechna pole přihlášky kromě
rezervována pro potřeby evidence klubu.

spodní

části,

která

je



Nezapomeňte přihlášku podepsat – u osob mladších 18ti let tak činí
zákonný zástupce.



Vyplněnou a podepsanou přihlášku můžete odeslat na adresu sídla
klubu nebo ji osobně odevzdat na recepci klubu.

2. Přijetí člena klubu


O přijetí člena klubu rozhodne Předsednictvo
kalendářních dnů od přijetí „Přihlášky člena klubu“.

klubu

do

sedmi



Nový člen bude zapsán do evidence České golfové federace a fakticky
se tak stane členem Golf Klubu České Budějovice. Obratem obdrží na
e-mailovou adresu variabilní symbol pro platbu příspěvků v aktuální
výši.

3. Úhrada členských příspěvků


Do deseti dnů od obdržení variabilního symbolu uhraďte související
příspěvky na účet Golf Klubu České Budějovice.



Údaje pro platbu:



Účet vedený u Československé obchodní banky, a.s.



Číslo účtu: 210916228/0300


Variabilní symbol: Vaše členské číslo (obdržíte e-mailem do
pěti dnů od odevzdání přihlášky)


POZOR: v případě neuhrazení členských příspěvků bude člen klubu
zablokován na serveru České golfové federace – nebude moci hrát
turnaje, a to ani v případě, že má souběžně členství v jiném golfovém
klubu!

