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Přihláška do spolku 

Žádám o přijetí do Společnosti Pavla Jurkoviče, z. s., IČO: 05002541 (dále jen Spolek). Souhlasím se stanovami Spolku  

a hodlám se dle svých možností podílet na naplňování cílů Spolku.  

Dále souhlasím se zpracováním níže uvedených osobních údajů s tím, že tyto údaje budou používány pouze pro vnitřní 

potřebu Spolku. Svým podpisem stvrzuji, že níže uvedené údaje jsou pravdivé. Jakoukoliv změnu údajů ohlásím nejdéle do 30 

dnů.   

Jsem připraven/a respektovat výrok schůze výboru Spolku, který rozhoduje o členství. Stvrzuji, že v případě vzniku mého 

členství budu plnit povinnosti člena Spolku, budu se řídit stanovami a vnitřními předpisy Spolku, se kterými jsem se seznámil/a, 

stejně tak jako rozhodnutími orgánů Spolku. 

 

 

Titul:…………………………  Jméno a příjmení:……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum narození:…………………………………………………..  Rodné číslo:…………………………………………………...……………………………………. 

Kontaktní adresa:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail:……………………………………………………Telefon:…………………………………………………………………………………………………………………. 

Forma členství dle stanov: Podporující 

 

Podporující členové jsou ti, kteří se účastní nebo se zajímají o akce, které SPJ pořádá nebo se zajímají o výsledky jiné činnosti Spolku. 

Podporující členství vzniká dnem, kdy výbor spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí 

obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání 

přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele. 

Práva a povinnosti podporujících členů 

Podporující člen má právo zejména: účastnit se akcí pořádaných Spolkem, v rámci svých možností podporovat činnosti spolku, 

dostávat minimálně jednou ročně výroční zprávu o činnosti Spolku. 

Podporující člen je povinen zejména: dodržovat stanovy, platit snížený členský příspěvek (výši a splatnost každoročně schvaluje členská 

schůze), sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce. 

Podporující člen nemá právo volit výbor Spolku a další orgány Spolku ani být volen do těchto orgánů. 

 

 

 

Datum:.……………………………….   Podpis:………………………………………………………… 

 

Vyjádření výboru nebo členské schůze ke členství:………………………………………………………………………………………………………… 

Datum vzniku členství:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 


