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Duha Klubáci 
… hrajeme si barevně 

 

PŘIHLÁŠKA ČLENA 
                                                                                                                                           Evidenční číslo člena:  ___________  

 
Jméno a příjmení: _______________________________________   Datum narození:  _____________________________  
 
Adresa bydliště:  _____________________________________________________________________________________  
 
Trvalý pobyt (pokud je odlišný):  _________________________________________________________________________  
 
Mobil: __________________________ E-mail:  _____________________________________________________________  
 
Zákonný zástupce: ____________________________________________________________________________________  
 
Telefon domů: ___________________________________ Telefon do zaměstnání:  ________________________________  
 
Mobil: ____________________________ E – mail:  _________________________________________________________  
 
Zdravotní omezení (změněná pracovní schopnost, resp. jiné lékařem předepsané omezení, integrace ve škole, apod. – 
prosíme, doložte příslušným potvrzením, případně rozveďte na druhé straně přihlášky): 
 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 
Členství (vyberte):  
 

plné* (včetně oddílových schůzek) – 250 Kč/rok    
 částečné* (bez oddílových schůzek) – 150 Kč/rok   
  
* Obě členství pro vás znamenají slevu na akcích Duha Klubáci. Plné členství volíte v případě, že dítě navštěvuje oddílové 
schůzky. Částečné členství volíte, pokud schůzky nenavštěvuje, ale na akce jezdí. Více informací na kontaktu níže. 
 
Na základě zákona 101/2001 Sb., dávám tímto jako zákonný zástupce výše uvedené osoby výslovný souhlas k tomu, aby po 
dobu členství ve spolku Duha používal spolek osobní údaje uvedené na této přihlášce pro účely vytvoření registru členů, 
účely řádného vyúčtování dotací, k ukládání na nosiče informací, uchování na nich a k jejich pozdější likvidaci. Zároveň 
souhlasím se zveřejňováním fotek a videí v kronikách, nástěnkách, internetu apod. 
 
 
V____________________________ dne ________________________ 
  
 
 
_______________________________      _____________________________ 
      Podpis člena                                   Podpis zákonného zástupce 
 
 
Přihláška ke členství posouzena: ________________________________________________________________________ 
 
V _________________________ dne __________________________ 
 

          _____________________________ 
           Podpis a razítko zástupce spolku 
  

Předseda: Jan Hilšer, tel: 724 089 688, E-mail: info@duhaklubaci.cz, IČO: 75077001, č.účtu: 2601137597/2010 

Sídlo: Martinská čtvrť 1159, Frenštát pod Radhoštěm, 74401, http://www.duhaklubaci.cz 

Základní článek – dužina č. 89 spolku Duha - sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi, činného podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů. Spolek Duha je registrován Ministerstvem vnitra ČR pod č.j. VSP/1-3 086/90-R ze dne 7.11.1990. 

http://www.astrafren.cz/zlutykvitek

