Přihláška
Fiat Multipla klub ČR, z. s.
Členský roční příspěvek je stanoven na částku 350,-Kč
* povinné údaje

Jméno:* .....................................................

Poznámky:

Příjmení:* ...................................................
Datum narození:* ........................................
Ulice:* .......................................................
Město/obec:* ..............................................
PSČ:* ........................................................
E-mail:* .....................................................
Telefon:* ....................................................

* povinné údaje

Vozidlo:
Typ motoru:* ................................................

Poznámky:

Rok výroby:* .................................................
Barva:* ........................................................
VIN:* ...........................................................
SPZ/RZ:* ......................................................

ANO - NE*
Souhlasím, aby mé registrační údaje byly k dispozici dalším členům klubu pro vzájemnou komunikaci.

ANO - NE*
Souhlasím, aby mé základní registrační údaje byly dle potřeby k dispozici spřáteleným organizacím.

ANO - NE*
Souhlasím s uvedením mých registračních údajů klubovým partnerům pro kontrolu platnosti registrace.
(pro účely slev a klubových výhod)
* nehodící se škrtněte

Tímto prohlašuji, že se chci stát řádným členem spolku Fiat Multipla klub ČR z. s. a potvrzuji, že jsme
se seznámil se stanovami a jako s takovými bez výhrady souhlasím. Dále souhlasím s tím, aby tyto
poskytnuté údaje byly až do odvolání tohoto souhlasu zpracovány k potřebám spolku. Potvrzuji, že
jsem poskytl údaje dobrovolně a tyto údaje budu v případě změny aktualizovat. Beru na vědomí, že
tento souhlas mohu kdykoli odvolat písemným oznámením.

Datum : ……………………………………

Podpis: ……………………………………

Příloha k přihlášce
Fiat Multipla klub ČR, z. s.
Přihlášku si vytiskněte, vyplňte a odešlete na adresu:

Václav Burger
Fiat Multipla klub ČR, z. s.
K rybníku 440
270 61 Lány
Roční členství v klubu je platné v aktuálním kalendářním roce a to do konce prosince. Členství automaticky zaniká,
pokud nezaplatíte členství v dalším roce. Platnost členství lze prodloužit na další kalendářní rok, pokud zaplatíte
členský příspěvek ve výši 300,-Kč v předem uvedeném termínu.
Platba:
1- Zaslání hotovosti v obálce společně s přihláškou.
2- Po zaslání přihlášky emailem nebo na adresu, zašlu platební údaje pro platbu na klubový účet.
Dotazník
Pro pracovní účely jsme připravili dotazník, který nám ukazuje cestu, jakým směrem se má FMK ČR vydávat.
Doufám, že to chápete a věnujete pár chvil na vyplnění tohoto dotazníčku. Možná se Vám otázky zdají zbytečné,
ale jsme neziskové občanské sdružení, které žije z členských příspěvků. Musíme tedy každou investici zvážit a
poskytnout členům klubu to, co sami chtějí.
Za FMK ČR předem děkuji Václav Burger

ANO - NE*
Mám zájem stát se aktivním členem klubu FMK ČR. Mohu nabídnout:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

O jaké slevy máš jako člen klubu zájem?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Jak jsi se dozvěděl o našem klubu?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kolik členů má Vaše rodina?
Dospělý:…………

Děti do 6let: …………

Děti od6 - 15let: …………

Děti do 18let…………

Rok narození všech členů rodiny: ………………………………………………………………………………………………………………..………

ANO - NE*
Mám zájem o klubové předměty (trička, samolepky, vlaječky).
* nehodící se škrtněte

Datum : ……………………………………

Podpis: ……………………………………

