Dobrman klub ČR o.s.
Přihláška

Jméno a příjmení ……………………………………………………………………………
Datum narození ………………………………………………………………………………
Adresa bydliště ………………………………………………………………………………
………………….……………………………………………………………………………….
Telefon 1 ………………………………….
E-mail

………………………………….

Telefon 2 ……………………………….....
www

………………………................

Člen ZKO - ANO / NE - v místě ……………………………………………………………
Vlastním tyto jedince
Jméno a chovatelská stanice

Pohlaví

Datum narození

Číslo zápisu

V DKČR bych mohl(a) vypomoci v této oblasti
Např. právní poradna, překladatelství, tlumočení, doprava, účetnictví
…………………………………………………………………………………………………..
Zápisné (jednorázové) 100,- Kč
Roční členský příspěvek

řádný člen .………………….. 500,- Kč
čestný člen …………………...... 0,- Kč

Poplatek, prosím, uhraďte na č.ú. 1141468349/0800.

Dne…………………

Podpis člena……………………………………..

Prosíme stávající členy o průběžnou aktualizaci svých osobních dat.
□ Vyplněné evidenční listy zasílejte na adresu jednatele nebo emailem.
□ Adresa : JUDr. Zdenka Pokorná, Fráni Šrámka 1918/36, 150 00 Praha 5
Email: jednatel.dkcr@seznam.cz
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Dobrman klub ČR o.s.
Přihláška
Písemné prohlášení
Vyplnění níže uvedeného prohlášení jsme povinni od Vás vyžadovat na základě
zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jehož uplatnění v praxi se
bezprostředně týká veškerých občanských sdružení v tělovýchově a sportu. Uvádění
výše uvedených osobních údajů je nezbytné pro získávání dotací od ČKS a MŠMT.
Všechny údaje jsou shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely evidence
členů občanského sdružení a dále v souvislosti s členstvím občanského sdružení
v dalších organizacích a poskytování těchto informací v souvislosti s žádostmi o
dotace a příspěvky.

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů
obsažených v tomto formuláři správcem Dobrman klub ČR o.s., IČ: 43500412, se
sídlem Lesní 224, 252 06 Petrov-Chlomek, p. Davle pro účel zde stanovený. Tento
souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5
(pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a
21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje
jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro
naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž
byly shromážděny. Členové výboru správce jsou povinni zachovávat mlčenlivost o
osobních údajích, a to i po skončení funkčního období.
Já níže podepsaný souhlasím s tím, aby v evidenci DKČR a ČKS bylo uvedeno mé
jméno, příjmení, datum narození a adresa trvalého bydliště.

V ………………………………………….......... dne ……………………….. …………….
podpis člena.. ………………..……………………

Prosíme stávající členy o průběžnou aktualizaci svých osobních dat.
□ Vyplněné evidenční listy zasílejte na adresu jednatele nebo emailem.
□ Adresa : JUDr. Zdenka Pokorná, Fráni Šrámka 1918/36, 150 00 Praha 5
Email: jednatel.dkcr@seznam.cz
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Dobrman klub ČR o.s.
Přihláška

Vyplněnou přihlášku a kopii zaplacené složenky zašlete na adresu jednatele klubu:
JUDr. Zdenka Pokorná
Fráni Šrámka 1918/36
150 00 Praha 5
mob: 603 290 628, e-mail: jednatel.dkcr@seznam.cz
Po projednání Vaší přihlášky předsednictvem DKČR nazpět obdržíte členský průkaz.
Číslo členského průkazu uvádějte vždy při jakékoliv další platbě, i převodu z účtu
uvádějte jako variabilní symbol! 1x ročně obdržíte od redakce klubový Zpravodaj
s informacemi o plemeni a o ostatních akcích.
Přejeme Vám mnoho radosti a úspěchů s Vaším psem.
!!! Na adresu jednatele nezasílejte hotové peníze!!! Veškeré platby zasílejte na
číslo účtu klubu. Číslo účtu: 1141468349/0800
Adresa sídla klubu:
Dobrman klub České republiky,
Lesní 224
252 06 Petrov-Chlomek
K přihlášce přiložte !!! kopii !!! dokladu o zaplacení čl. příspěvků ve výši 500,Kč a zápisného ve výši 100,- Kč, t.j. celkem 600,- Kč.
Bez dokladu o zaplacení není možné přihlášku přijmout.

Prosíme stávající členy o průběžnou aktualizaci svých osobních dat.
□ Vyplněné evidenční listy zasílejte na adresu jednatele nebo emailem.
□ Adresa : JUDr. Zdenka Pokorná, Fráni Šrámka 1918/36, 150 00 Praha 5
Email: jednatel.dkcr@seznam.cz

Děkujeme výbor DKČR
Strana 3 (celkem 3)

