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YCR – Jachting Roudnice nad  Labem, z. s. 

Areál Pod Lipou 418, 413 01 Roudnice nad Labem – Vědomice 
IČO: 00557048 

 

 

Přihláška do spolku v.12 
 
Jméno a příjmení:…………………………………………………………..       Datum narození:……….…………... 

 

Adresa trvalého bydliště:………….……………………………………………………………………………………….. 

 

Telefon: pevná linka/mobilní:...…………………………………………….. 

 

E – mail:……………….……@………………                       Rodné číslo:…………………….….. 

 

Žádám o přijetí za člena:                s lodí                bez lodi               bez lodi – člen posádky        (nehodící se škrtněte!) 

 

Typ  „Průkazu vůdce malého plavidla“, příp. průkazu vyšší úrovně:.…………………………………..……………….. 

 

Druh plavidla, se kterým vstupuji:………………………………………………….Jméno plavidla:…….….…....……… 

 

Evidenční označení:…………….…………………                                                  Platnost lod. osvědčení do:...….......... 

 

Rozměry plavidla: Lmax…….…................m         Bmax….…………..m                       T (ponor)……….……...m 

 

Jsem registrovaný jako fyzická osoba do ČSJ prostřednictvím jiného členského subjektu                   NE   ANO 
Pokud ANO - uveďte své registrační číslo ………………… 

 

Žádám o registraci do ČSJ prostřednictvím subjektu „YCR – Jachting Roudnice n.L., z.s.“               NE   ANO 

Pokud ANO - prohlašuji, že nejsem a v posledních třech letech jsem nebyl registrován do ČSJ prostřednictvím jiného subjektu    

 

 

Prohlašuji, že: 
- jsem se seznámil/a se „Stanovami“ a „Provozním řádem“ YCR a budu je dodržovat. Budu respektovat 

rozhodnutí členské schůze a výboru a budu udržovat pořádek v areálu klubu. 

 

- bez předchozího souhlasu výboru neumístím v prostorech YCR žádný svůj majetek (ani loď, ani jiné 

zařízení) a beru na vědomí, že při případném prodeji mojí lodě nevzniká novému vlastníku právo na převod 

členství v klubu, ani na místo pro loď. 

 

- v případě ukončení členství v YCR vyrovnám všechny své závazky vůči klubu, odstraním veškerý svůj 

majetek z areálu klubu a vrátím klíče od všech, mnou užívaných, prostor. V případě, že tak neučiním do 5ti 

měsíců od ukončení členství, souhlasím s tím, že tento můj, zde zanechaný, majetek, bude bez náhrady 

zlikvidován. 

 

- souhlasím s přijetím za člena YCR na zkušební dobu dvou let. V této době může být členství zrušeno oběma 

stranami bez udání důvodů. 

 

- po obdržení výzvy zaplatím ve stanovené lhůtě členský příspěvek a vstupní poplatek 

 

- současně s touto přihláškou předkládám podepsaný formulář „informace/souhlas se zpracováním osobních 

údajů“. S jeho obsahem jsem se seznámil a souhlasím. 

 

- mnou uvedené údaje jsou pravdivé. 

 

 

V Roudnici nad Labem, dne……………………………. ……………..…………..….……………………………… 

       Podpis žadatele, u nezletilých jejich zákonného zástupce  

 



   web: www.ycrroudnicenl.cz, e-mail: ycroudnice@seznam.cz 

 

 

 

Vyplní pověřený člen spolku: 
 

 

Přihláška vyvěšena dne: ……………………………………………………… 

 

Přihláška projednána výborem dne: ………………… stanovisko: ………….  

 

Oznámení o přijetí na zkušební dobu odesláno dne: ………………… 

 

Oznámení o přijetí za řádného člena odesláno dne: ………………………… 

 

Členství ukončeno dne: ………………………………………………………. 


