
 

Žádost o řadové/aktivní1 členství 

v Spolku DaR (Děti a Rodiče) 
 

Osobní údaje člena2 

jméno a příjmení ________________________________________________________________________________________ 

datum narození _________________________________________________________________________________________ 

bydliště ________________________________________________________________________________________________ 

telefon ___________________________   email _______________________________________________________________ 

 

dítě/děti, které budou využívat služby klubu 

křestní jméno        měsíc/rok narození 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

závažné skutečnosti, které chci o svém dítěti/svých dětech sdělit (např. zdravotní omezení dítěte) 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 souhlasím           nesouhlasím s focením mého dítěte/mých dětí pro účely propagace spolku 

 

Členství 

Tímto žádám o členství v Spolku DaR (Děti a Rodiče). Svým podpisem potvrzuji, že jsem byl(a) 
seznámen(a) a souhlasím se stanovami spolku. Prohlašuji, že do spolku vstupuji dobrovolně a přebírám 
práva a povinnosti, které pro členy vyplývají z platných stanov, interních směrnic a nařízení spolku nebo 
jeho jednotlivých provozoven a zavazuji se je dodržovat. Také se zavazuji řádně platit členské poplatky3. 
 
Zde můžete uvést, jakým činnostem se chcete ve spolku věnovat (v souladu s předmětem činnosti spolku): 

 
 

 

 

Datum         Podpis 

Místo  

                                                             
1 nehodící se přeškrtněte 
2 Všechny osobní údaje, které nám sdělíte, podléhají evropskému nařízení GDPR a nebudou veřejně přístupné. 
Podrobnosti o tom, jak bude s vašimi údaji naloženo, najdete v našem dokumentu „GDPR“ na webu www.detiarodice.cz 
3 Způsob platby členských poplatků zvolíte zaškrtnutím jedné z možností na druhé straně této žádosti. 



 
platby 

Měsíční členský poplatek pro rodiče docházející s jedním dítětem činí 600,- Kč.  

Pro rodiče docházející se dvěma dětmi je měsíční poplatek 800,- Kč. 

 

Prosím, zaškrtněte, ke které formě úhrady se zavazujete. Pokud si nejste jisti, kterou formu zvolit nebo 

potřebujete individuální splátkový kalendář, obraťte se na nás. 

 

 budu platit jednou ročně  

V prvním roce vašeho členství uhraďte následující sumu:  

měsíční členský poplatek  x  počet měsíců zbývajících v daném roce (splatnost do 5. dne 

měsíce, v kterém začíná vaše členství) 

V dalších kalendářních rocích uhraďte částku 7.200,- Kč (resp. 9.600,- Kč4) do 5. ledna daného roku. 

 

budu platit na splátky 

 moje členství začíná v měsících leden, duben, červenec nebo říjen 

Uhraďte částku 1.800,- Kč (resp. 2.400,- Kč) do 5. dne daného měsíce a pak platbu opakujte 

v každém dalším výše uvedeném měsíci, ke kterému v daném roce dojde, vždy do 5. dne  

daného měsíce. (Příklad: Začíná-li vaše členství v měsíci duben, zaplatíte částku 1.800,- Kč do 5. 

dubna a pak platbu ve stejné výši zopakujete ještě v měsících červenec a říjen). 

V dalších kalendářních rocích uhraďte 4x ročně 1.800,- Kč (resp. 2.400,- Kč) (splatnost do 5. dne 

měsíců leden, duben, červenec a říjen daného roku). 

 moje členství začíná v měsících únor, květen, srpen nebo listopad 

Uhraďte částku 1.200,- Kč (resp. 1.600,- Kč) do 5. dne daného měsíce. Tato částka pokryje vaše 

členství na 2 měsíce. Poté postupujte tak, jako kdyby vaše členství začínalo v měsících leden, duben, 

červenec nebo říjen (viz výše). 

 moje členství začíná v měsících březen, červen, září nebo prosinec 

Uhraďte částku 2.400,- Kč (resp. 3.200,- Kč) do 5. dne daného měsíce. Tato částka pokryje vaše 

členství na 4 měsíce. Poté postupujte tak, jako kdyby vaše členství začínalo v měsících leden, duben, 

červenec nebo říjen (viz výše). 

 

Platby se provádějí na účet číslo 2900999058/2010 (FIO banka). Jako označení platby pro příjemce 

zadejte, prosím, své příjmení, ať můžeme platbu spárovat s vaším jménem. 

 

výpověď z členství 

Pokud se po nějaké době rozhodnete ukončit své členství, je potřeba tak učinit písemně a to minimálně 

dva měsíce před předpokládaným vystoupením ze spolku.5  

                                                             
4 Částka uvedena v závorce se vztahuje na rodiče docházející se dvěma dětmi. 
5 Formulář k ukončení členství bude volně přístupný v našich provozovnách i na webu www.detiarodice.cz  
V našem dokumentu o „GDPR“ (rovněž na webu) se dozvíte, jaké máte práva nejen při ukončení členství. 


