Přihláška člena AMK Větřní
Člen
Jméno
Příjmení
Adresa
Rodné č.
Telefon
E-mail

Členství
Druh členství
Děti a mládež do 18 let
Dospělí nad 18 let do 70 let
Senioři nad 70 let a ZTP
Rodinný příslušníci našich členů
Rodinný příslušníci našich členů – bez výhod

Cena
150 Kč
350 Kč
200 Kč
200 Kč
150 Kč

Výběr

Podle zákonů o ochraně osobních údajů. souhlasím se zpracováním uvedených údajů v AMK a evidenci sekretariátu Ústředního
automotoklubu ČR, kde slouží k vytváření sumarizovaných výkazů pro státní orgány a nadřazené složky. Tyto údaje NEBUDOU použity
pro marketingové a reklamní účely třetích stran.

Podpisem přihlášky souhlasíte se stanovami ÚAMK – AMK Větřní.

V

Dne

Podpis člena

Výbor AMK Větřní přijal
Dne

nového člena AMK Větřní

Podpis předsedy AMK a razítko AMK

Jak vyplnit přihlášku:
Přihlášku lze vyplnit ručně a odevzdat ji přímo na adrese AMK, nebo
lze přihlášku vyplnit elektronicky a zaslat emailem na adresu
prihlasky@amkvetrni.cz.
Pokud přihlášku vyplníte elektronicky a odešlete emailem, musíte ji při
nejbližší návštěvě AMK nebo na členské schůzi vlastnoručně
podepsat.
V tabulce Člen vyplňte veškeré informace o nového člena.
V tabulce Členství zaškrtněte správný druh členství (zakřížkujte
příslušnou kolonku).
Dále vyplňte v následující tabulce kolonku V (kde byla přihláška
vyplněna) Dne (datum kdy byla přihláška vyplněna) a Podpis člena
(pokud bude odeslaná přihláška emailem vyplňte pouze hůlkovým
písmem kdo přihlášku později podepíše)
Poslední tabulku zanechte prázdnou, slouží pro potřeby evidence AMK
Větřní.
Členské příspěvky uhraďte prosím do 30 dnů po podání přihlášky a to
buďto hotově pokladnímu AMK (po předchozí domluvě s pokladníkem,
kontakt naleznete na www.amkvetrni.cz) a nebo na bankovní účet č.:
2100842386/2010
Po řádném uhrazení bude člen příjat do AMK Větřní a následující
měsíc bude zaslána žádost na ÚAMK o vydání klubových karet.
Po doručení klubových karet Vás budeme informovat na Vámi
uvedených kontaktech a bude domluven způsob předání karty.
Veškeré další informace o členství, akcích, slevách a dalších
užitečných informací naleznete na našich klubových stránkách
www.amkvetrni.cz nebo na emailu info@amkvetrni.cz

