Přihláška člena Klubu přátel Galerie U Andělíčka č. ………
(doplní Galerie)
Galerie U Andělíčka, z. s.
Veleslavínova 31/30, 301 00 Plzeň
IČ 269 99 005
Titul, jméno a příjmení žadatele:…………………………………………………....
Adresa/sídlo:
Ulice, číslo ……………………………………………………………..……..……..
PSČ, místo

……………………………………………………………………..……

Datum narození ……………………….
Kontaktní údaje
Telefon, email: …………………………………………………………..…..……….
Prohlášení žadatele:
Tímto se přihlašuji ke členství v Klubu přátel Galerie U Andělíčka z.s. (dále jen jako
spolek) a prohlašuji, že vstupuji do spolku dobrovolně, zavazuji se dodržovat jeho
stanovy a další vnitřní předpisy a podřizovat se rozhodnutím orgánů spolku. Dále se
zavazuji uhradit roční členský příspěvek odsouhlasený představenstvem spolku.
O
Souhlasím s tím, aby spolek mnou poskytnuté osobní údaje pro účely své
evidence shromažďoval, zpracovával a uchovával v souladu se zákonem č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízením EP a Rady (EU) 2016/679
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů.

V

........................................... dne ............................................................

Podpis žadatele: ………………………………………….…
Jména a podpisy dvou členů spolku, kteří doporučují členství žadatele dle stanov
Galerie U Andělíčka, z. s.:
1. ………..…………………

………..……………………

2. ……………………..……

……………………………..

Představenstvo Galerie U Andělíčka, z. s.. schválilo přijetí žadatele za člena spolku
na své schůzi konané dne ......................................
Podpis statutárního zástupce spolku: …….................................

Benefity pro členy spolku Galerie U Andělíčka, z.s.







Pozvánky na všechny vernisáže a akce pořádané spolkem
Vstup na vernisáže s jedním hostem možná
Pohoštění na vernisážích zdarma
Sleva na nákup v ART SHOPU Galerie U Andělíčka ve výši 10%
Vánoční dárek – v prosinci 2018 každý člen dostane na výroční schůzi spolku
nástěnný kalendář na rok 2019
Přednostní pořadí pro objednání osobní výstavy v naší Galerii

Členské roční příspěvky Klubu přátel Galerie U Andělíčka, z.s.
Pro rok 2018 stanovilo představenstvo spolku Galerie U Andělíčka výši členských ročních
příspěvků – vyberte si a označte křížkem prosím:
O

Člen Klubu Member…………………………

900 Kč

O

Člen Klubu Senior od 65 let ………………

600 Kč

O

Člen Klubu Student do 26 let ……………

600 Kč

O
Člen Klubu Sponzor ………………………
spolku není omezena.

10.000 Kč, výše finanční podpory

Čestný člen Klubu přátel Galerie U Andělíčka (pouze pro významné osoby umělecké
a společenské sféry po jejich navržení představenstvem spolku). Doživotní členství,
dobrovolný příspěvek, výše není omezena.

Prosíme o laskavé zaslání zvolené částky na bankovní účet Galerie U Andělíčka, z.s.
Číslo účtu: 2100222988/2010
Jako VS uveďte prosím číslo vaší členské přihlášky, kterou vám při potvrzení vašeho členství
sdělíme.
Děkujeme Vám a těšíme se s Vámi na setkání v Galerii U Andělíčka!

S uctivým pozdravem
Ing. Václav Jeřábek, galerista a výkonný ředitel Galerie U Andělíčka
V Plzni dne 2. ledna 2018

