Pokud byste měli zájem stát se členy našeho klubu, je to možné. Zde je přihláška!!!

Přihláška do Duha Klubu Dlažka
DUHA Klub Dlažka je zájmový mezinárodní klub. Má mnoho tváří podle svých členů a jejich zájmů. V
současnosti preferuje ze svých aktivit sporty všeho druhu s důrazem na míčové hry, turistiku (pěší,
lyžařská, horská kola, sjezdy řek) a netradiční sporty v přírodě; kulturní aktivity - koncerty, aktivní
hraní a zpěv, tanec a recesi; vzdělávací akce a kombinované pobytové akce.
DUHA Klub Dlažka plně vychází vstříc svým členům - iniciativa vítána. Akce klubu probíhají formou
sportovních klání, kulturních večerů, pobytů jedno i více denních a jsou organizovány bez rozdílu věku,
tak i diferencované (pro děti, mládež, rodiny) i zájmů.
Členem může být každý člověk po zaplacení vstupního příspěvku za podmínky souhlasu se stanovami
klubu, a po schválení radou klubu. Současná výše vstupního příspěvku: do 26 let včetně 100,- Kč, od
27 do 150 let 200,- Kč (členové z předcházejících let platí roční příspěvek dle stanoviska shromáždění
klubu - letos mladší 26 let 150,- Kč při zaplacení do 20. 1. běžného roku nebo později 200,- Kč; starší 26
let 200,- Kč). Tyto výše příspěvků jsou minimální – je možno zaplatit i více.
Výhodami jsou: právo přednostní účasti na akcích, sleva na startovném na
akcích, možnost zapůjčení materiálu, možnost podílet se na řízení klubu, dobrý
pocit a dobří kamarádi, zasílání asiměsíčníku Dlaždič zdarma.
Místo akcí: celý svět, převaha v Přerově a okolí (= Morava).
Symbol klubu: DLAŽKA
Činnost klubu řídí rada klubu, minimálně jednou ročně je shromáždění členů.
Významné dny klubu: Všechny dny, kdy probíhají akce klubu.
Nejvýznamnější den klubu: 31.1. (v roce 1990 došlo k založení).
Duha Klub Dlažka je pobočným spolkem spolku Duha – neziskové organizace pro děti a mládež, pobyt
v přírodě a recesi. Duha Klub Dlažka má vlastní právní subjektivitu (IČO je 67338810).
Pokud chcete se přihlásit, zašlete přihlášku přes náš web nebo na adresu sídla klubu:
DUHA KLUB DLAŽKA, PALACKÉHO 1, 75002 PŘEROV spolu se vstupním příspěvkem a dvěma
fotografiemi pasového formátu nebo předejte na akcích členům rady klubu Dlažka, případně vedoucím
akcí. Informace získáte také na mobilu 603886644 nebo na E-mailu: dlazka@dlazka.cz .
Po přijetí vám bude zaslána průkazka - slevy bude poskytnuta pouze členům s průkazkou /berte
s sebou na akce/.
Veškeré osobní údaje jsou archivovány a využívány pro vnitřní potřebu organizace.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PŘIHLÁŠKA DO DUHA KLUB DLAŽKA
Jméno:

Datum narození:

Mobil:
Adresa trvalá:
Adresa přechodná:
Státní příslušnost:

Mail:

Mobil rodiče (u mladších 18 let):

ČOP/starší 15let/:

Zdravotní omezení:

Mám zájem o tyto druhy činnosti:
Souhlasíme s tím, že osobní údaje budou archivovány v naší organizaci i sdružení Duha po dobu
nezbytně nutnou a to v souladu se zákony o ochraně osobních údajů (GDPR). Souhlasíme i se
zveřejněním fotek a videozáznamů z akcí Duha Klubu Dlažka.
Podpis rodičů:
/jen u dětí a mládeže do 18 let/

Podpis:
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