
Přihláška za člena zájmového klubu team4teen, z.s. 
 

Vyplnění údajů označených hvězdičkou je povinné. Vyplňujte přihlášku čitelně, nejlépe tiskace. Děkujeme. 

Přihlašuji se za člena zájmového klubu:  Volyňka Fly Fishing  /  Kolíbka  /  LALOBA  (nehodící se škrtněte) 

*Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………………… * RČ: ……..………………………….  

*Trvalé bydliště vč. PSČ: …………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

*Stát. občanství: ……………………………...  * Věk: …………............   Profese: ………………………………………………………  

*Údaje o zdravotní a sociální způsobilosti: .……………………………………………………………………………………………………  

..…………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………..……… 

*Jméno a příjmení zákonného zástupce (u nezletilých zájemců): …………………………………………………………………  

* Trvalé bydliště zák. zástupce: ………………………………………………………………………………………………………………………  

* Adresa pro doručování písemností: ……………………………………………………………………………..……………………………..  

* Telefon na otce: …………………..……... * na matku: ………….…………..……… * na účastníka: …………………..………….. 

Přihlašovaný i jeho zákonný zástupce prohlašují, že se seznámili se stanovami a dalšími vnitřními předpisy 
spolku a/nebo klubu a zavazují se jednat v souladu s nimi. Dále se zavazují uhradit členský příspěvek, který 
pro rok 2017 činí 500 Kč, v souladu s pokyny uvedenými v rozhodnutí o přijetí za člena.   

Datum: ………….……… * Podpis přihlašovaného: .………………...…….   * Podpis zák. zástupce: ……………………………  

 

Údaje z přihlášky slouží k vedení evidence zejména pro účely pojištění a při zpracovávání uvedených osobních údajů postupuje 
team4teen, z.s. v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Svým podpisem 
stvrzuji souhlas s pořízením fotografií a videí a jejich případným zveřejněním v rámci propagace team4teen, z.s. 
  

 

Věděli jste, že…? 

… členství přináší členovi především tyto výhody: 

 snížení příspěvku na činnost dlouhodobých kurzů o 50 %; 

 snížení příspěvku na činnost střednědobých kurzů o 30 %; 

 snížení příspěvku na přednášky, workshopy, soustředění a další akce o 20 %; 

 snížení příspěvku na údržbu a obnovu zapůjčené literatury a vybavení o 50 %; 

 snížení příspěvku na vybrané akce team4teen a JUNIOR team4teen pro rodinné příslušníky člena o 
10 %; 

 přednostní pořadí při půjčování literatury a vybavení; 

 přednostní přihlašování na pořádané akce; 

 akce výhradně jen pro členy; 

 slevové akce u vybraných spolupracujících prodejců materiálů a vybavení; 

 pro členy Volyňka Fly Fishing příspěvky na startovné při účasti na závodech až do výše 100 %; 
a případně další výhody stanovené Radou hlavního spolku. 

… členem zájmového klubu hlavního spolku se může stát osoba, která požádá o přijetí za člena klubu T4T 
vyplněním přihlášky za člena zájmového klubu T4T a jejím doručením Radě T4T, splní podmínky pro přijetí 
za člena T4T a zaváže se jednat v souladu se stanovami a dalšími vnitřními předpisy spolku. Členství v 
hlavním spolku vzniká rozhodnutím Rady spolku. 


