PŘIHLÁŠKA KE ČLENSTVÍ

PĚSTITELSKÝ KLUB RAKOZAHRADY RAKOVNÍK
SEZÓNA 2016
adresa areálu
provozovatel
kontaktní email
vlastník areálu
Číslo bankovního účtu
RakoZahrady
pro Vaší platbu

Areál bývalé zahrady Mateřské školky, sídliště
Gen. Kholla, 269 01 Rakovník
RAKOZAHRADA, z.s., V Lubnici 2333, 269 01
Rakovník
info@rakozahrada.cz
Město Rakovník
Antonín Merhaut 734 676 070, Tom Rudolf 732
456 306

159900/5500

VYBERTE SI FORMU ČLENSTVÍ KTERÁ Členský příspěvek /
záhon 1 m2
VÁM VYHOVUJE

A

PĚSTUJI A POMÁHÁM – CENOVĚ
ZVÝHODNĚNÉ ČLENSTVÍ
PODÍLÍM SE NA CHODU ZAHRADY
A STARÁM SE O SVOU PĚSTEBNÍ
PLOCHU

300,- Kč

+ 30 odpracovaných hodin

Členský příspěvek zahrnuje:
Pronájem pěstebního místa - vyvýšeného záhonku včetně pěstební směsi
(zeminy,kompostu) na sezónu
2016, vodu na zálivku, zapůjčení zahradnického náčiní, společné kompostování, volný
nebo zvýhodněný
vstup na akce pořádané na zahradě.

Členský příspěvek nezahrnuje:
Semínka, sazenice, pravidelnou údržbu záhonku v průběhu sezóny

Odpracované hodiny
V rámci tohoto členství máte možnost zúčastnit se brigád před zahájením sezóny i v
jejím průběhu. Můžete
se tak bezprostředně podílet na budování společného prostoru RAKOZAHRADY, na jeho
údržbě a na
pořádání akcí. Před zahájením sezóny zaplatíte členský příspěvek 600,- Kč. Jeho polovinu
vám vrátíme po
odpracování 30 hodin na brigádách. V případě, že se vám nepodaří 30 hodin odpracovat

do konce sezóny,
nebudeme polovinu příspěvku vracet, ale použijeme jí pro další zvelebování ZAHRADY.

B

POUZE PĚSTUJI – ZÁKLADNÍ
ČLENSTVÍ
STARÁM SE O SVOU PĚSTEBNÍ
PLOCHU

600,- Kč

Členský příspěvek zahrnuje:
Pronájem pěstebního místa - vyvýšeného záhonku včetně pěstební směsi
(zeminy,kompostu) na sezónu
2016, vodu na zálivku, zapůjčení zahradnického náčiní, společné kompostování, volný
nebo zvýhodněný
vstup na akce pořádané na zahradě.

Členský příspěvek nezahrnuje:
Semínka, sazenice, pravidelnou údržbu záhonku v průběhu sezóny

c

NEPĚSTUJI POUZE SKLÍZÍM
O MOJÍ PĚSTEBNÍ PLOCHU SE
STARÁ NĚKDO JINÝ

1200,- Kč

Členský příspěvek zahrnuje:
Pronájem pěstebního místa - vyvýšeného záhonku včetně pěstební směsi
(zeminy,kompostu) na sezónu
2016, vodu na zálivku, údržbu záhonku během sezóny – chodíte jen sklízet úrodu , volný
nebo zvýhodněný
vstup na akce pořádané na zahradě.

Členský příspěvek nezahrnuje:
Semínka, sazenice – je možné zajistit po dohodě, náklady na ně hradíte vy

VYPLNÍ ŽADATEL/KA O ČLENSTVÍ
POVINNÉ ÚDAJE

jméno
příjmení
datum narození
mobilní telefon
e-mail
adresa bydliště
zasílací adresa (je-li jiná)
profesní nebo zájmové
zaměření přínosné pro

KLUB RAKOZAHRADY

( NEPOVINNÝ ÚDAJ)

VYBRANÁ FORMA
ČLENSTVÍ
POČET ZÁHONKŮ
VYPLNÍ RAKOZAHRADA
členské číslo
datum zápisu do klubu
Členem KLUBU RAKOZAHRADY (KR) se může stát pouze osoba starší 18 let, jejíž vstup
schválil příslušný orgán provozovatele. Dále osoba, která vyplnila přihlášku, zaplatila
všechny provozní příspěvky a řádně plní stanovená pravidla (provozní řád, vyhlášky
a nařízení).



Žadatel/ka o členství svým podpisem projevuje zájem o přijetí za člena KLUBU
RAKOZAHRADY a stvrzuje, že je plnoletý/á a ke všem právním úkonům právně
způsobilý/á.



Žadatel/ka prohlašuje, že se seznámil/a s PROVOZNÍM ŘÁDEM, případně dalšími
platnými vnitřními dokumenty provozovatele, souhlasí s nimi a zavazuje se je
dodržovat.



Žadatel/ka bere na vědomí, že podle vnitřních nařízení provozovatele KLUBU
RAKOZAHRADY vzniká členství schválením přihlášky příslušným orgánem
provozovatele.



Žadatel/ka souhlasí s vedením osobních údajů v evidenčním seznamu ČLENŮ KLUBU
RAKOZAHRADY a se zpracováním těchto údajů pro potřeby vyplývající ze členství
v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů č. 101/2000 Sb.



Žadatel/ka svůj souhlas uděluje na dobu neurčitou s tím, že jej může kdykoliv odvolat.



Žadatel/ka potvrzuje, že všechny údaje jsou pravdivé a přesné.



Žadatel/ka přihlášku podává a podepisuje ze svobodné vůle a prohlašuje, že neexistují
překážky faktické, ekonomické či právní bránící jí v členství a že přistupuje ke
stávajícímu znění dokumentů, aniž by považoval/a byť i jediné její ujednání za
nesrozumitelné.

……………………………………………..
V Rakovníku dne

…………………………………………………………………...
PODPIS

