
Členská přihláška 
 

 
Náš Rychvald, z. s. 

Sídlo: Orlovská 909, 735 32 Rychvald 

zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 15537 

IČ: 05599598 
 
Chci být členem spolku Náš Rychvald, z.s.: 

 

 

1. FYZICKÁ OSOBA 

Jméno, příjmení, titul:   

Datum narození:  

Trvalé bydliště:     

Telefon:     

Email:   

 

 

2. PRÁVNICKÁ OSOBA1 

Název:   

Sídlo:   

IČ:   

Statutární zástupce člena:   

Datum narození:  

Telefon:  

Email:  

www:  

Oblast činnosti:  

 

 

Podáním této přihlášky vyjadřuji svůj zájem stát se členem spolku Náš Rychvald, z.s. a aktivně se 

podílet na jeho činnosti. Potvrzuji, že jsem se podrobně seznámil (a) se stanovami spolku. Souhlasím 

se stanovami, zásadami a posláním spolku a zavazuji se jeho stanovy dodržovat. 

 

Se stanovami Náš Rychvald, z.s.  se můžete podrobně seznámit na stránkách www.nas-rychvald.cz 

 

Vyplněnou a podepsanou přihlášku, prosím, zašlete e-mailem na ……………….., poštou na adresu 
spolku, nebo předejte osobně členům Rady spolku. 
 

 
1 Vyplňují právnické osoby 
 



O přijetí za člena spolku rozhoduje na nejbližším zasedání Rada spolku. Předseda spolku Vás na výše  
uvedenou e-mailovou adresu vyrozumí o jejím rozhodnutí. Členství ve spolku vzniká okamžikem 
zaplacení vstupního členského příspěvku. Od tohoto okamžiku má člen veškerá práva a povinnosti 
vyplývající ze stanov spolku Náš Rychvald, z.s. 
 

 

 

Svým podpisem souhlasím/e se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v této 

žádosti pro účel vedení kontaktů členů sdružení. Tento souhlas se uděluje pro všechny údaje obsažené v této 

žádosti, a to na celou dobu členství a pro účely rozhodování o členství. Zároveň jsem/jsme si vědom/a/i svých 

práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi této 

žádosti jsem/jsme byl/a/i seznámen/a/i, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. 

Souhlasíme se zveřejněním osobních údajů v seznamu členů. Tyto souhlasy se udělují na celou dobu členství. 

 

 

……………………………………………………… 

   Podpis žadatele          

 

 

 

Rozhodnutí o členství: 
 
Rada spolku Náš Rychvald, z.s.  dne…………………….. rozhodla o členství výše uvedeného uchazeče ve 
spolku Náš Rychvald, z.s.  následovně: 

 

 

 

 

………………………………………………… ………………………………………………… 

   Podpis předsedy rady spolku        Podpis člena rady spolku 

Poznámky: 


