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  Golf Club Spektrum z.s. (GCSP) je dobrovolným sdružením sdružujícím své členy, fyzické i právnické 
osoby, k zastupování a zajišťování především sportovních a společenských  zájmů  svých  členů.  Klub  

je  sdružením  občanů  podle  zákona č. 83/1990 Sb. ve znění předpisů pozdějších, má právní 
subjektivitu a je způsobilý nabývat majetek, práva a závazky. Registrace klubu byla provedena 30. 10. 

2003, IČO klubu je 266 42 816. 

  Členství v  klubu je dobrovolné.  Vyplněním přihlášky potvrzuje žadatel svůj zájem o členství v GCSP 
a závazek bezvýhradně dodržovat Stanovy klubu, ctít a dbát o jeho dobré jméno. 

  GCSP je řádným členem České Golfové Federace. 
   

PŘÍSPĚVKY 2023 
 

Vstupní příspěvek činného hráčského členství pro rok 2023                        1.000,- Kč 

Roční příspěvek činného hráčského členství pro rok 2023 3.000,- Kč 

Vstupní příspěvek juniorského a dětského členství pro rok 2023                 1.000,- Kč 

Roční příspěvek juniorského a dětského členství pro rok 2023                    1.000,- Kč 

Udržovací roční příspěvek (pro nehrající) pro rok 2023 1.000,- Kč 

 

Číslo účtu GCSPP ve Fio bance:  2501959083/2010 

 
Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………. 

 
Datum narození ……………………….  Rodné číslo: …………………………………. 

 

Bydliště: ………………………………………………………………………………………. 
 

Adresa pro zasílání korespondence ( je- li odlišná od bydliště ): …………..….. 
 

…………………………………………………………………………………………………… 
 

Telefon……………………….  e-mail: …………………………… HCP ………………… 

 
Žádám o členství:      činné hráčské /  juniorské  /   dětské  / FreeFee 

(nehodící se škrtněte) 
 

  Svým podpisem prohlašuji, že jsem byl(a) seznámen(a) se stanovami Golf Clubu Spektrum a s 

podmínkami členství v klubu a zavazuji se je dodržovat. S odvoláním na ustanovení zákona 
č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů souhlasím s poskytnutím svého rodného čísla pro účely 

registrace do GCSP, následně pak do ČGF a souhlasím s tím, aby mé osobní údaje uvedené v této 
přihlášce byly v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu uchovány a zpracovány výlučně za účelem 

vedení řádné evidence členů klubu a činnosti klubu. 
  Zároveň tímto beru na vědomí a souhlasím s tím, že komunikace s členy klubu probíhá zejména 

elektronickou cestou – e-mailem. Zprávy takto doručené mohou, krom klubových informací, obsahovat 

též sdělení týkající se obchodních i jiných partnerů klubu. 
 

 
 

Datum:  ….………………….                          Podpis: …………………………………. 
 


