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PŘIHLÁŠKA ČLENA
Lesní školky Ubuntu z.s. 

Jméno, příjmení, titul    ........................................................................................................................

Datum narození   ..................................................................................................................................

Adresa trvalého bydliště   ....................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

E-mail  .................................................................................................................................................

Telefon  ................................................................................................................................................

 
Přihlašuji se za člena spolku 

V ....................................................

Dne  ...............................................                                Podpis ...........................................................

Prohlašuji, že jsem se seznámil/a se Stanovami spolku a že svými aktivitami pomohu naplňovat
poslání spolku a povinnosti vyplývající z členství v této organizaci budu řádně plnit. 

Souhlasím se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů uvedených na přihlášce za
účelem evidence členů, jejich kontaktování a informování o aktivitách spolku. Poskytnutí
osobních údajů je zcela dobrovolné. Ochrana osobních údajů se řídí zákonem č.102/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších právních předpisů. Souhlasím se zveřejněním svého
jména a příjmení v seznamu členů spolku.  
Člen se zavazuje neprodleně informovat vedení spolku o změnách v osobních údajích uvedených v
této přihlášce. 
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Rozhodnutí spolku 
(vyplní zástupce spolku) 

 

Přijat za člena dne .................................................       Evidenční číslo ..............................................

Podpis statutárního zástupce spolku a razítko  ....................................................................................
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Členský příspěvek
 

Pro deset měsíců (školní rok):
Členský příspěvek se hradí pololetně na 5 měsíců. Platba probíhá na základě faktury, kterou
zástupce spolku doručí elektronicky na uvedenou e-mailovou adresu člena spolku a to nejpozději
do 30.6. daného roku pro úhradu první poloviny členského příspěvku (za měsíce září až leden) a
do 15.1. daného roku pro úhradu druhé poloviny členského příspěvku (za měsíce únor až červen).
V případě potřeby je možnost individuálního řešení plateb členských příspěvků (po vzájemné
dohodě s předsedou spolku). 
Výše příspěvku na provoz je stanovena v aktuálním ceníku pro daný školní rok, který tvoří přílohu
této přihlášky a je uveřejněn na webových stránkách spolku (www.skolkaubuntu.cz). 

Pro letní provoz (červenec / srpen):
Členský příspěvek se hradí jednorázově v průběhu měsíce června, července nebo srpna (dle
termínu turnusu) na základě faktury, kterou zástupce spolku doručí elektronicky na uvedenou e-
mailovou adresu člena spolku. 
V případě potřeby je možnost individuálního řešení plateb členských příspěvků (po vzájemné
dohodě s předsedou spolku). 
Výše příspěvku na provoz je stanovena v aktuálním ceníku pro letní provoz daného kalendářního
roku, který tvoří přílohu přihlášky do “Letního provozu” a je uveřejněn na webových stránkách
spolku (www.skolkaubuntu.cz). 


