Sekretariát AČR
Žádost o členství klubové nebo členství klubové individuální
Údaje o žadateli:
1

Jméno:

Příjmení:

R.č.:

Obec:

Ulice a čp.:

PSČ:

Mobil:

Email:

Dat. nar.:

Název klubu: AUTOMOTOKLUB MOST v AČR

Reg. č. klubu: 1259

Druh členství (vyberte jednu z variant)
Členství klubové: 2
nebo
Členství klubové individuální: 3

Typ 011

Typ 012

Typ 013

✔ Typ 020

Funkce (vyberte jednu z variant)
Sportovec

Trenér

Rozhodčí

T.O. pracovník

funkcionář

✔ ostatní

Vysvětlivky:
1

R.č.:

Poskytnutí tohoto údaje je dobrovolné.

2

Členství klubové:

Členové klubů AČR, kteří mají právo volit a být voleni do orgánů AČR a klubu AČR, hlasovat či jiným
způsobem upraveným Stanovami AČR rozhodovat o činnosti AČR a klubu AČR, tzv. "aktivní členství".
Typ 011: Pro osoby mladší 18 let či starší 60 let, členský příspěvek 100,- Kč
Typ 012: Základní členský příspěvek 200,- Kč
Typ 013: Pro držítele průkazu ZTP, zdarma

3

Členství klubové
individuální:

Pro osoby, které nejsou členy klubu AČR, ale tento klub podporují a/nebo se podílí na jeho činnosti. Nemají
právo volit a být voleni do orgánů AČR a klubu AČR, hlasovat či jiným způsobem upraveným Stanovami
AČR rozhodovat o činnosti AČR a klubu AČR, nemají tzv. "aktivní členství".
Typ 020: bez rozlišení, jednotný příspěvek 100,- Kč

Zaškrtnutím a vyplněním této přihlášky potvrzuji, že jsem se seznámil/a s „Informacemi AČR o zpracování osobních údajů dle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů“, na základě kterých jsem byl/a podrobně informován/a a poučen/a o
zpracování mých osobních údajů, které jsem vyplněním přihlášky poskytl/a, včetně rozsahu a účelu jejich zpracování a všech
skutečnostech uvedených zej. v § 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlasím s využitím svého
rodného čísla pro vnitřní potřeby AČR. Beru na vědomí, že moje osobní údaje, vyjma rodného čísla, mohou být využívány i pro
nabízení obchodu a služeb a souhlasím se šířením obchodních sdělení elektronickými prostředky. Dále prohlašuji, že budu
dodržovat Stanovy AČR, vnitřní předpisy AČR, rozhodnutí orgánů AČR, a budu dodržovat a řídit se při výkonu sportovní činnosti
vnitřními předpisy a pravidly AČR, mezinárodními a národními sportovními řády a souvisejícími pokyny.
V ……………………………..…….… dne ………………...……….

Podpis statutárního orgánu klubu AČR

Podpis žadatele

* V případě nezletilých nahrazuje podpis žadatele podpis jeho zákonného zástupce.
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