Občanské sdružení

OSADA KRKÁČOV, O.S.
Na Boubín 55, 397 01 Smrkovice
IČ: 22838074
e-mail: info@krkacov.euweb.cz, web: krkacov.euweb.cz

Přihláška za člena občanského sdružení „Osada Krkáčov, o.s.“
Jméno:

Příjmení:

Bydliště:

Titul:

Datum narození:

Mobil:

E-mail:

Vlastním nemovitost na parcele č. 416/1
v k. ú. Borečnice.

Číslo parcely, na které stojí budova:

Evidenční číslo budovy:

Podpisem této přihlášky žádám o přijetí za člena/členku občanského sdružení s názvem Osada Krkáčov, o.s.
se sídlem: Na Boubín 55, 397 01 Písek, IČ 22838074 (dále jen “Sdružení”), které je registrováno u MV ČR
dne 21. 8. 2009 pod č.j. KS/1-1/76590/09-R, podle zákona o sdružování občanů č. 83/1990 Sb. v platném
znění tohoto zákona. Splňuji všechny podmínky členství ve smyslu ustanovení čl. IV odst. 1) stanov
Sdružení.
K výše uvedenému jsem se rozhodl/rozhodla zcela svobodně a dobrovolně. Tímto žádám o přijetí za
člena/členku Sdružení a o zapsání do seznamu členů Sdružení. Stvrzuji, že v případě vzniku mého členství ve
Sdružení budu plnit veškerá práva a povinnosti člena/členky Sdružení a budu se řídit stanovami a vnitřními
řády Sdružení, se kterými jsem se seznámil, stejně tak jako rozhodnutími orgánů Sdružení.
Dále ve smyslu zákona 101/2000 Sb. souhlasím, aby Sdružení samo či prostřednictvím jím vybíraných
zpracovatelů uchovávalo a zpracovávalo mé osobní údaje uvedené výše na této přihlášce za účelem vedení
interní členské evidence.
Potvrzuji správnost všech údajů, které jsem uvedl/uvedla v této přihlášce a jsem připraven/připravena na
žádost zodpovědné osoby Sdružení správnost údajů doložit.
Členský příspěvek (pokud bude Sdružením vyžadován) uhradím hotově při předání této přihlášky.
Jako přílohu k této přihlášce přikládám výpis z katastru nemovitostí (dle čl. IV odst. 2) stanov Sdružení),
popřípadě souhlas všech spoluvlastníků (dle čl. IV odst. 3) stanov Sdružení).
Jméno a příjmení:

Podpis:

V ……………………….. dne ……………………..

Dále vyplní rada Sdružení

Žádost dne ………..…......… schválil/zamítnul předseda Sdružení …………………….……… Podpis …………….…..……
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