
 

PŘIHLAŠKA KE ČLENSTVÍ DO SPOLKU „SPORTOVNÍ LIGA FITNESS MANIA GYM z.s.“ 

Jméno ……………………………………………………………………………………………………….. 

Příjmení ……………………………………………………………………………………………………….. 

Datum narození ……………………………………………………………………………………………………….. 

Adresa/PSČ ……………………………………………………………………………………………………….. 

Telefon ……………………………………………………………………………………………………….. 

E-mail ……………………………………………………………………………………………………….. 

Velikost prstu pro výrobu prstenu Sportovní ligy FMG …………………………………………………. 

 

Chci se stát 

Členem spolku „SPORTOVNÍ LIGA FITNESS MANIA GYM“ (roční členství ______________ Kč ročně) 

 

a svým podpisem souhlasím, se stanovami spolku SPORTOVNÍ LIGA FITNESS MANIA GYM (dále jen 

SPORTOVNÍ LIGA FMG), a dalšími příslušnými dokumenty, vztahujícími se k organizaci spolku. 

Od okamžiku vzniku mého členství ve SPORTOVNÍ LIZE FMG budu plnit veškerá práva a povinnosti člena ligy, 

budu se aktivně podílet na spolupráci a naplňování cílů SPORTOVNÍ LIGY FMG, zároveň propagovat, rozvíjet 

a posilovat autoritu SPORTOVNÍ LIGY FMG. Budu důstojným členem SPORTOVNÍ LIGY FMG  a budu se řídit 

stanovami a vnitřními předpisy SPORTOVNÍ LIGY FMG, se kterými jsem se seznámil/a. 

 

Dne …………………………….. v …………………………………. 

 

 

Podpis ……………………………………………………………….. 

 

Svým podpisem dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů (dle ust. § 9 písm. a) zák. č. 101/2000 Sb. o 

ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Zasláním přihlášky udělujete spolku SPORTOVNÍ LIGA 

FMG souhlas se zpracováním vámi uvedených osobních údajů za účelem jejich shromažďování, 

vyhodnocování a archivace po nezbytně dlouhou dobu. Berte na vědomí, že jste kdykoliv oprávněni požádat 

spolek o informaci o zpracování svých osobních údajů. Svým podpisem potvrzuji, že veškeré uvedené údaje 

jsou pravdivé. 

 

Členský příspěvek zaplaťte „osobně“ zodpovědné osobě, jež je členem spolku nebo „převodem“ na účet u 

FIO banky, č. účtu: 

2901704477/2010 

IBAN: CZ85 2010 0000 0029 0170 4477, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX 

 

Do poznámky uveďte své JMÉNO, PŘÍJMENÍ, DATUM PODEPSANÍ PŘIHLÁŠKY, a Slova “ ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK 

ROK 20__)“  

Vyplněnou přihlášku k registraci pošlete na uvedenou kontaktní adresu SPORTOVNÍ LIGY FMG v originálním 

podepsaném provedení, nebo úředně ověřené kopii. Děkujeme. Jakékoliv dotazy k registraci, nebo členství 

ve spolku SPORTOVNÍ LIGA FMG posílejte na sportligafmg@gmail.com 

Více informací naleznete na www. fitness-mania.eu 

_______________________________________________________________________________________ 
Sportovní liga FITNESS MANIA GYM z.s. 

Sídlo: Milady Horákové 2725, Kladno 27201 

    FOTOGRAFIE 


