PŘIHLÁŠKA
Já, níže podepsaný/á
........................................................................................
titul .................................................................................
r.č. ...................................................................................
bytem ..............................................................................
kontaktní adresa ...............................................................
telefon .............................................................................
e-mail ..............................................................................
HCP ................................................................................
zastoupený/á .................................................................... (pouze u osob mladších 18- ti let)
tímto žádám o přijetí za člena občanského sdružení Golf club Mladá Boleslav, se sídlem
Mladá Boleslav, Michalovice 72, PSČ: 293 01, IČ: 27029522, registrovaného u Ministerstva
vnitra České republiky pod č.j. VS/1-1/63998/06-R ( dále jen „GCMB“ ).
Podpisem této přihlášky potvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a se všemi podmínkami členství,
včetně zaplacení vstupního členského příspěvku. Současně uděluji GCMB souhlas k tomu,
aby v databázi svých členů a ve vztahu k České golfové federaci používal mé výše uvedené
osobní údaje.
Mám zájem o následující členství (zaškrtněte typ členství):
Řádné členství - jednorázově uhrazené
Řádné členství PLUS *
Roční osobní členství s 11 volnými hrami **
Roční osobní členství PLAY
Roční osobní členství s neomezenou hrací kartou na akademii (není v nabídce pro rok
2017)
Roční osobní členství

V případě prvního členství u ČGF (HCP 54) prosíme o dodání Protokolu o zkoušce způsobilosti.

V.................................................. , dne ...........................
Podpis: ........................................

PŘÍLOHA PŘIHLÁŠKY
Pravidla pro úhradu a využívání druhů členství
Poplatek za určený druh členství je splatný vždy nejpozději do deseti pracovních dnů
ode dne podání přihlášky za člena GCMB.
* Řádné členství PLUS
Člen, který má bez přerušení ROČNÍ OSOBNÍ ČLENSTVÍ PLUS po dobu deseti let,
má nárok požádat GCMB o přijetí řádného člena (časově neomezené členství). GCMB
takové žádosti vyhoví vždy, pokud člen v uplynulých deseti letech řádně platil
poplatky za ROČNÍ OSOBNÍ ČLENSTVÍ PLUS i další poplatky a příspěvky GCMB.
V případě přijetí za řádného člena tímto způsobem člen neplatí vstupní poplatek za
řádné členství.
** Roční osobní členství včetně 11 volných green fee
- je platné pouze pro daný kalendářní rok, volné vstupy nelze čerpat po skončení
platnosti.
- možnost čerpání 11 volných green fee se vztahuje pouze na člena, který je
držitelem tohoto osobního členství, volné vstupy jsou tedy nepřenosné.
V případě prvočlenství prosíme o dodání Protokolu o zkoušce způsobilosti.
Vstupní příspěvek ve výši odpovídající druhu členství je splatný na účet číslo
35-8844250217/0100, vedený u Komerční banky a.s., VS rodné číslo člena.

V.................................................. , dne ...........................

Podpis: ........................................

