Golf Club Hostivař – žádost o znovupřijetí
Golf Club Hostivař, U Golfu 565, 109 00 Praha 10, Česká republika
IČO: 265 96 334
jméno (1)

příjmení (2)

titul (3)

datum narození (4)

rodné číslo (5)

státní občanství (6)


kontaktní adresa - ulice, číslo (7)


kontaktní adresa - město, obec (8)

kontaktní adresa – PSČ (9)

 
VYPLNÍ ŽADATEL/KA O ČLENSTVÍ

e-mail (10)

mobil (11)


aktuální golfová úroveň (12)

členství v jiném golfovém klubu v ČR (13)

 BEZ  HCP.............



druh členství (15)

varianta členství

Drive

dospělí dítě/senior

Plus VIP

ANO



název klubu (14)

NE
poznámka (16)

Žadatel o členství v Golf Club Hostivař svým podpisem stvrzuje, že se důkladně seznámil se
Stanovami a případnými jinými aktuálními předpisy klubu a zavazuje se je respektovat a dodržovat.
Prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb.
v platném znění v níže uvedeném rozsahu ve formě elektronické databáze, v odbavovacím a rezervačním systému, jehož
provozovatelem je společnost Tee Time SE.
Souhlasím s využitím rodného čísla podle zákona č.133/2000 Sb. v platném znění pro potřeby klubu.
Souhlasím s tím, že zpracovatel Golf Club Hostivař je oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje pro evidenci vedenou příslušnou
národní sportovní zastřešující organizací a pro případnou evidenci v rámci využití vyhlašovaných dotačních programů státní správy a
poskytovateli golfového areálu SPORT Hostivař a.s.
Souhlasím se zachycením své podoby (fotografie) za účelem evidence a identifikace pro potřeby Golf Clubu Hostivař a golfového
areálu SPORT Hostivař a.s. v odbavovacím a rezervačním systému, jehož provozovatelem je společnost Tee Time SE.
Prohlašuji, že jsem byl(-a) poučen(-a) o svém právu přístupu k údajům a právu na jejich opravu, jakož i o právu požadovat vysvětlení
a nápravu v případě zpracování údajů v rozporu s ochranou soukromí a osobního života nebo se zákonem. Byl(-a) jsem poučen(-a) o
dobrovolnosti poskytnutí osobních údajů a s jejich poskytnutím souhlasím.
datum podpisu přihlášky (17)
podpis žadatele (18)

202
POUZE PRO EVIDENČNÍ ÚČELY KLUBU

datum přijetí přihlášky

202
datum schválení/zamítnutí přihlášky

202
razítko klubu a podpis představitele klubu

schválení přihlášky

členské číslo

 ano  ne
datum složení vstupního příspěvku

202
výše vstupního příspěvku

fotografie pasového formátu
(nepovinné)

0,registrační číslo ČGF

078 -



Poznámky
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Pokyny a informace pro vyplnění členské přihlášky
Všeobecné informace
o

S veškerými osobními daty bude nakládáno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Vysvětlivky k jednotlivým polím přihlášky
(1) až (6)
(7) až (9)
(10) a (11)

(12)
(13) a (14)
(15) a (16)
(17)
(18)

identifikační údaje fyzické osoby
korespondenční adresa
důležité kontaktní údaje (prosíme o pečlivé vyplnění), prostřednictvím e-mailu jsou zasílány
důležité informace o členství a všech novinkách týkajících se Golf Club Hostivař (dále jen GCHOS)
a areálu Golf Hostivař (dále jen GH)
začátečník = BEZ, hráč s handicapem = HCP s uvedením aktuální výše
vyplňuje se v případě, že žadatel byl anebo je zároveň členem jiného golfového klubu v ČR
registrovaného u České golfové federace (ČGF)
viz aktuální nabídka GCHOS na adrese www.golfhostivar.cz
datum podpisu přihlášky
vlastnoruční podpis žadatele o členství, u nezletilé osoby podpis jejího zákonného zástupce

Postup při přijetí člena klubu – všechny varianty členství
1. Vyplněnou a vlastnoručně podepsanou přihlášku (u nezletilé osoby podepsanou zákonným zástupcem)
odevzdejte na recepci areálu GGH společně s fotografií pasového formátu. V případě prvočlenství, kdy žádáte
současně o zápis HCP na server České golfové federace (ČGF), přiložte k přihlášce i originál či kopii
osvědčení pro hru na hřišti minimálně s doporučeným hendikepem 54.
2. O schválení či neschválení přihlášky budete vyrozuměni písemnou formou, a to do 14 dnů od doručení
přihlášky. Písemnou formou může být i e-mailová zpráva.
3. U všech variant členství vyřízených na recepci areálu GGH je roční příspěvek většinou uhrazen již při převzetí
balíčku. V případě neschválení přihlášky, bude samozřejmě žadateli vrácen celý uhrazený příspěvek snížený
o již vyčerpané služby. Pokud nebude řádně vyplněná a podepsaná přihláška doručena klubu do 6 měsíců od
složení ročního příspěvku, tento příspěvek propadá ve prospěch klubu, který jej použije pro naplnění cíle
činnosti klubu podle čl. 3 Stanov.
Roční klubový příspěvek pro daný hrací rok (shodný s rokem kalendářním) je člen povinen uhradit nejlépe
bankovním převodem na níže uvedený účet klubu, popřípadě v hotovosti nebo platební kartou na hlavní
recepci GGH vždy do data splatnosti stanoveného správní radou. Toto platí i pro členství zakoupená až
v průběhu hracího roku. GCHOS zveřejňuje informace na místech obvyklých (www.golfhostivar.cz, klubová
nástěnka apod.) před koncem kalendářního roku. Klub není povinen na termín splatnosti dále upozorňovat,
nicméně tak každoročně v předstihu činí.

Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 180 102 038 / 0300
variabilní symbol pro nadcházející sezonu obdržíte společně s platebním předpisem
zasílaným na vaši emailovou adresu před datem splatnosti

Členství v Golf Club Hostivař automaticky nezaniká neuhrazením příspěvků na další hrací rok, člen je
povinen nahlásit, pokud v další sezoně nemá zájem členství prodloužit. V případě neuhrazení ročního
příspěvku ve stanoveném termínu může klub postupovat podle platného znění Stanov.

