
Přihláška do spolku 

Fortuna in natura z.s. 

Plynárenská 832, Česká Lípa, 470 01,  

registrované při Ministerstvu vnitra ČR pod č.j.- VS/1-1/91020/12-R 

IČO: 01253301 

 

FYZICKÁ OSOBA 
 

Jméno, příjmení, titul: 

Státní občanství:  

Adresa bydliště: 

Datum narození (příp. rodné číslo): 

Telefon:      E-mail: 

Zaměstnání: 

Zde prosíme o vyjádření Vašich osobních preferencí. Specifikujte, o jakou oblast 

činnosti spolku/konkrétní projekty byste měl/a zájem. Taktéž můžete popsat Vaše 

dosavadní pracovní, dobrovolnické či jiné zkušenosti a dovednosti související s cíly 

spolku. 

 

 

 

 

 

 

PRÁVNICKÁ OSOBA 

Název: 

Sídlo: 

IČO: 

Jméno a příjmení, titul statutárního orgánu: 

Telefon:      E-mail: 

 

 

Prohlašuji, že souhlasím s platnými stanovami spolku „Fortuna in natura z.s.“ (dále 

jen spolku), jehož členem se chci stát. Jsem připraven/a respektovat výrok rady 

spolku, která rozhoduje o členství. Stvrzuji, že v případě vzniku mého členství budu 



plnit veškerá práva a povinnosti člena spolku, budu se aktivně podílet na spolupráci a 

naplňování cílů spolku a budu se řídit stanovami a vnitřními předpisy spolku se 

kterými jsem se seznámil/a, stejně tak jako rozhodnutími orgánů spolku. 

 

S ohledem na výše uvedené proto tímto žádám o přijetí za člena spolku a o zapsání 

do seznamu členů spolku. Dále svým podpisem souhlasím se správou, zpracováním a 

uchováváním svých osobních údajů pro potřeby spolku. Tyto činnosti budou 

prováděny v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 

101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Tento souhlas poskytuji na dobu neurčitou 

do jeho písemného odvolání, případně do zániku spolku. Dále potvrzuji, že všechny 

mnou uvedené údaje jsou pravdivé a přesné. 
 

Členský poplatek na kalendářní rok je stanoven na 300,- Kč. 
 

Dodatek pro osoby nezletilé, které tímto žádají o členství ve spolku: 
 

Jméno a příjmení, titul zákonného zástupce nezletilého žadatele o členství: 

 

Adresa bydliště zákonného zástupce: 

Datum narození (příp. rodné číslo) zákonného zástupce: 

Telefon:      E-mail: 

Jako zákonný zástupce výše jmenovaného nezletilého žadatele o členství, tímto 

dávám souhlas s přihlášením výše jmenovaného do spolku Fortuna in natura z.s. a 

zároveň tímto souhlasím se vším výše uvedeným. 

 

 

 

 

V....................................  Dne ............................  .............................................…….. 
        Žadatel (zákonný zástupce žadatele) 
 

 

Členství schváleno radou spolku dne: ......................... 

 

 

 

 

V České Lípě dne …………………                      …………………………………. 

                 Předseda spolku 

 

 
 


