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Přihláška do spolku ZnojmoRegion z. s. 
 

Fyzická osoba: 

Jméno a příjmení: 

Bydliště: 

Datum narození: 

IČ: 

Tel.:       E-mail: 

 

 

Právnická osoba:  

Název: 

Sídlo: 

IČ: 

DIČ: 

Pověřený zástupce: 

Předmět činnosti podnikání (zástupce jakého sektoru): 

Tel.:       E-mail: 

 

Žádám tímto o vstup do spolku „ZnojmoRegion, z. s.“ (dále jen „Spolek“) a svým podpisem stvrzuji, že jsem 

se seznámil/a a souhlasím s planými Stanovami Spolku. Jsem připraven/a respektovat výrok schůze Valné 

hromady Spolku, která rozhoduje o členství. Stvrzuji, že v případě vzniku mého členství budu plnit veškerá 

práva a povinnosti člena Spolku, budu se aktivně podílet na spolupráci a naplňování cílů Spolku a budu se 

řídit stanovami a vnitřními předpisy Spolku, se kterými jsem se seznámil/a, stejně tak, jako rozhodnutími 

orgánů Spolku. 

 

Tímto souhlasím se správou, zpracováním a uchováváním mých osobních údajů pro vnitřní potřeby Spolku. 

Tyto činnosti budou vždy prováděny v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem  

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Tento souhlas poskytují na dobu mého členství 

ve Spolku. 

 

Potvrzuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a přesné. 

 

Datum a místo: 

 

Podpis, razítko: 

 

 

 

 

Přihlášku doručte, prosím, na adresu: 

ZnojmoRegion, z. s. 

Obroková 1/12, 669 02 Znojmo 
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Podmínky přijetí a členství 
1. Členem Spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která má bydliště v turistické oblasti 

Znojemsko a Podyjí, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba mající sídlo, sídlo 

samosprávy nebo provozovnu v turistické oblasti Znojemsko a Podyjí, která souhlasí se 

stanovami a s cíli Spolku. 

2. Členství ve Spolku vzniká rozhodnutím Valné hromady na základě písemné přihlášky uchazeče  

o členství ve Spolku. Členství vzniká dnem rozhodnutí Valné hromady o přijetí za člena.  

3. Kolektivní člen Spolku (právnická osoba, svazek obcí, sdružení občanů či podnikatelů atp.) se vždy 

považuje za jednoho člena bez ohledu na počet jeho účastníků, společníků atp.; kolektivní člen  

je povinen oznámit předsedovi Spolku, která fyzická osoba za něj bude ve Spolku jednat  

a rozhodovat.   

4. Seznam členů Spolku a v případě kolektivních členů rovněž jejich pověřených zástupců, vede 

předseda Spolku. 


