Prihláška za ročného hracieho člena golfového klubu

GOLF PARK RAJEC - golfový klub

Bystrická 1191/66, 015 01 Rajec, Slovenská republika, IČO: 50 662 341
Titul, meno, priezvisko:
Obchodné meno:
Adresa/sídlo:
Korešpondečná adresa:
Rodné číslo/IČO:
DIČ, IČ DPH:
Dátum narodenia:
E - mail:
Členské číslo v SKGA:
Aktuálna golfová úroveň: *
☐ začiatočník registrovaný v SKGA (HCP 54)
☐ hráč registrovaný v SKGA (HCP <54): ..................
☐ držiteľ zelenej karty neregistrovaný v SKGA
Druh členstva, o ktoré mám záujem: *
☐ ROČNÉ HRACIE ČLENSTVO DOSPELÝ
☐ ROČNÉ HRACIE ČLENSTVO ŠTUDENT do 26 rokov
☐ ROČNÉ HRACIE ČLENSTVO DIEŤA do 13 rokov
☐ ROČNÉ HRACIE ČLENSTVO FIREMNÉ NEPRENOSNÉ
☐ ROČNÉ HRACIE ČLENSTVO FIREMNÉ PRENOSNÉ
☐ ROČNÉ HRACIE ČLENSTVO FIREMNÉ PRENOSNÉ 1+1
* označte len
1 možnosť

Vymenujte prosím pre našu informáciu 5 golfových ihrísk, s ktorými chcete, aby náš golfový
klub nadviazal nadštandardné vzťahy:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

VYPLNÍ ŽIADATEĽ O ČLENSTVO V KLUBE

Mobil:

Prihláška za ročného hracieho člena golfového klubu

GOLF PARK RAJEC - golfový klub

GOLF PARK RAJEC - golfový klub nie je členom SKGA, a preto nie je aktuálne HCP autoritou. Z
toho dôvodu golfový klub poskytuje len ročné hracie členstvá na príslušnú sezónu. Žiadatelia o
členstvo, ktorí budú prijatí do klubu, nie sú celoživotnými členmi klubu. Títo hráči získavajú len
uvedené ročné hracie členstvo. Hracie členstvo vzniká žiadateľovi dňom prijatia rozhodnutia
prezídia golfového klubu o prijatí za člena klubu. Žiadateľ sa zaväzuje uhradiť hrací poplatok
uvedený v platnom cenníku klubu do 15 kalendárnych dní od doručenia rozhodnutia prezídia o
prijatí za člena klubu. Na členstvo v klube nie je právny nárok. Toto vyhlásenie nie je možné
zmeniť alebo odvolať a príslušný orgán klubu sa spolieha na jeho pravdivosť a presnosť pri
rozhodovaní o prijatí žiadateľa za člena klubu. Žiadateľ je týmto upozornený, že ak poruší
ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v tomto vyhlásení alebo sa ukáže niektoré tvrdenie uvedené v
tomto vyhlásení ako nepravdivé, je to dôvodom na vylúčenie z klubu. Žiadateľ o členstvo súhlasí
so spracovaním osobných údajov uvedených v tejto prihláške. Poskytnutie údajov je dobrovoľné,
pričom tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy žiadateľov o členstvo a na účely
naplnenia cieľov činnosti klubu v zmysle stanov a zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 ods. 2 cit.
zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať. Spoločnosť GOLF PARK RAJEC - golfový klub
môže poskytnuté osobné údaje podľa zákona č. 90/2005 Z.z. poskytnúť tretej strane, t.j. do
centrálnej evidencie Slovenskej golfovej asociácie alebo majiteľa, resp. prevádzkovateľa
golfového rezortu v Rajci.

dátum podpisu prihlášky

VYPLNÍ ŽIADATEĽ O ČLENSTVO V KLUBE

Bystrická 1191/66, 015 01 Rajec, Slovenská republika, IČO: 50 662 341
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NIE

ČLENSKÉ ČÍSLO V
GPR-golfový klub
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ročného poplatku

pečiatka klubu a podpis zástupcu klubu
verzia 03, platná od 01.04.2017

URČENÉ PRE EVIDENCIU
KLUBU

Úplne vyplnenú a podpísanú prihlášku pošlite poštou na adresu golfového klubu.

