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PŘIHLÁŠKA DO KLUBU

přidělené
členské číslo:

Klub přátel psů pražských krysaříků

Přihláška za člena klubu přátel psů pražských krysaříků
Členem klubu se může stát každý občan Č R, jakož i občané jiných států, starších 18 let.
Mladším podepisují členství výhradně rodiče nebo zákonití pěstouni. Členství není podmíněno
vlastnictvím psa plemene pražský krysařík.

Jméno a příjmení: . ................................................................................................................................................................
Datum narození: . ..................................................................................................................................................................
Adresa bydliště vč. PSČ: . .....................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
Telefon a e-mail: . ..................................................................................................................................................................
Potvrzuji, že jsou mi známé stanovy, řády a směrnice tohoto klubu.

Vlastním * PSA / FENU

plemene pražský krysařík

Jméno psa / feny včetně názvu chs: . .......................................................................................................................................
Datum narození * psa / feny: .............................................. Číslo zápisu: N Reg/PK/ . .............................................................
Vlastním chovatelskou stanici s názvem: ................................................................................................................................
zaregistrovanou dne: ....................................................... pod číslem: ..................................................................................

Členský příspěvek včetně zápisného ve výši stanovené Č lenskou schůzí a uvedené v pokladním okénku byl uhrazen
dne ............................................................... ve výši ................................................
Platby lze provádět na účet klubu Č.Ú. 2400444072/2010
FIO BANKA, Klub přátel psů pražských krysaříků, Petrohradská 3112, 272 04 Kladno (Tato adresa není určena ke
korespondenci!!!)
/přiložte fotokopii dokladu o provedení platby/
Výše jmenovaný / á svým podpisem na této přihlášce dává souhlas v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů § 5 k použití pro účely zpracování a zveřejnění výše uvedených údajů na webových stránkách klubu
v souvislosti s chovatelskou činností klubu. Všechny získané osobní údaje členů budou používány pouze pro účely
činnosti klubu. Jmenovaný / á má právo kdykoliv požádat o zrušení své registrace.

Datum: .................................................................

Podpis: .......................................................................................
(u nezletilých podpis zákonného zástupce)

Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu jednatelky klubu:

* nehodící se škrtněte

Viz Klubové kontakty na web.stránkách KPPPK
www.prazsky-krysarik.cz

Členské příspěvky:
Členský příspěvek:
Zápisné pro nové členy:
Čl. příspěvek pro nezletilé a důchodce:

300,- Kč (variabilní symbol: CCC20xx)
100,- Kč
150,- Kč (variabilní symbol: CCC20xx)

Ve variabilním symbolu nahraďte prosím písmena CCC členským číslem, písmena xx příslušným koncovým číslem roku na který je čl.příspěvek placen.

