
A) P Ř I H L Á Š K A   do spolku Libčice.net  - část pro spolek:

Jako zájemce o členství ve smyslu ustanovení čl. 7 stanov zapsaného spolku Libčice.net, se sídlem: Zahradní 771, 252 66 Libčice nad 
Vltavou, IČ: 26998114 (dále jen „Spolek“), svobodně a dobrovolně žádám o přijetí do Spolku a o zápis do seznamu členů Spolku.

Jméno a příjmení / firma: ......................................................... Nick: ............................................................

Bytem / sídlem: ..............................................................................................................................................

Narozen(a) / IČ: .............................................  E-mail: ..................................................................................

V Libčicích nad Vltavou dne: .................................. Podpis zájemce: ...................................................

Přihlášku za Spolek přijal: ........................................  (hůlkovým písmem) 

Var. symbol: ..................................................  Platby příspěvků od (měs/rok): ............................................

Schváleno Radou dne: .......................................... Podpis člena rady: ............................................... 

-------------------------------------------------------zde po schválení oddělit-------------------------------------------------------------

B) P Ř I H L Á Š K A   do Spolku Libčice.net  - část pro člena:

Jako čekatel jsem se přihláškou zavázal, že v případě vzniku mého členství ve Spolku budu plnit veškerá práva a povinnosti člena 
Spolku, nebudu jakkoliv porušovat stanovy nebo provozní řád počítačové sítě, organizačního řád Spolku a jednací řád Spolku. Beru na 
vědomí, že veškeré podrobné informace o činnosti Spolku jsou na oficiálních stránkách www.libcice.net.

Byl jsem seznámen se systémem příspěvků Spolku a zavázal jsem se je platit řádně a včas.

Výslovně jsem souhlasil s vedením mých osobních údajů v databázi spolku pro vnitřní účely. Tyto údaje nebudou přístupny třetím 
osobám, pokud je sám neoznačím za veřejné.

Zároveň jsem se svým podpisem zavázal dodržovat následující:

1) Pokud se v budoucnu v blízkém okolí mého bydliště/sídla (odkud se připojuji do sítě Spolku jako člen Spolku) objeví nový 
zájemce o připojení do sítě Spolku, budu se snažit mu vyjít vstříc, nebudu mu bránit v připojení a budu se snažit, pokud to 
situace dovolí, vytvořit s ním či ostatními místní síť LAN připojenou do sítě Spolku jedním zařízením.

2) Pokud v mém okolí vznikne místní síť LAN utvořená členy Spolku a připojené do sítě Spolku a já budu jako člen Spolku mít 
možnost se do ní připojit, budu se o toto maximálně snažit.

3) Po přijetí se bezodkladně zaregistruji na webových stránkách Spolku www.libicice.net   , včetně platného e-mailu. 

V Libčicích nad Vltavou dne: ..........................................                   Podpis člena: ..................................................

Rozhodnutí o přijetí:

Člen byl přijat radou Spolku dne (den/měsíc/rok)  ....................................... Nick ............................................. je ve Spolku 

jedinečný a bude používán jako členova identifikace. Člen řádně uhradil jednorázový vstupní členský příspěvek ve výši Kč 1 500.

Pravidelný měsíční členský příspěvek ve výši Kč 300,- , který je splatný vždy do 10. dne příslušného měsíce, bude člen 

platit od (měsíc/rok)  ........................... pod přiděleným variabilním symbolem .................................... 

Číslo účtu spolku pro úhradu příspěvků je  26 00 94 90 08 /2010 (nejlépe si zřídit trvalý příkaz).

Patronem člena je: ..............................................., tel. č.: ....................................................... 

S případnými problémy se prosím obracejte na svého patrona.

Spolek Libčice.net je neziskové dobrovolné sdružení osob, a proto uvítáme jakoukoliv pomoc při budování a rozšiřování Spolku, ať už 

se tak stane formou duševní či fyzické práce pro rozvoj Spolku.

V Libčicích nad Vltavou dne: ..........................................                   Podpis člena rady: ..................................................

http://www.libicice.net/
http://www.libcice.net/


Příloha k přihlášce do Spolku Libčice.net

POTVRZENÍ O PŘIJATÝCH PENĚZÍCH

Já .................................................  jako patron Spolku Libčice.net, se sídlem Zahradním 711, 252 66 Libčice nad 

Vltavou, IČ: 26998114, potvrzuji přijetí částky ve výši Kč 1500,- jako jednorázový vstupní příspěvek do Spolku za člena:

Jménem/(Firmou) ....................................................

Případné další platby za HW:

V Libčicích nad Vltavou dne: .............................................. Podpis Patrona: ......................................


