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PŘIHLÁŠKA ZA ČLENA GOLFOVÉHO KLUBU – řádné členství kategorie „PLAY“ 
k 15. výročí existence klubu 

Základní údaje: 

Příjmení………………………………………………………………..…………. Jméno………………………………………………..Titul…………..…………. 

Datum narození…………………………….……… Rodné číslo……………..…..…………….. Telefon……………………………………..……. 

Adresa………………….…………………………………………………………..……………………… E-mail…………………………………………….……….. 

V současné době jsem již členem golfového klubu:………………..…………………………………………………..…………………………….. 

Znalost golfu: ZK…………….………………………….…………….. HCP…………………………..…..……………………… 

Podmínky řádného členství kategorie „PLAY“ k 15. výročí: 

1. Úhrada vstupního poplatku u řádného členství kategorie „PLAY“ je rozdělena na 5 splátek dle níže 
uvedeného splátkového kalendáře: 
1. rok – dle aktuálního ceníku ročních hracích poplatků Greensgate Golf Clubu ( bez dalších přirážek) 
2. rok – dle aktuálního ceníku ročních hracích poplatků Greensgate Golf Clubu ( bez dalších přirážek) 
3. rok – dle aktuálního ceníku ročních hracích poplatků Greensgate Golf Clubu ( bez dalších přirážek) 
4. rok – dle aktuálního ceníku ročních hracích poplatků Greensgate Golf Clubu ( bez dalších přirážek) 
5. rok – dle aktuálního ceníku ročních hracích poplatků Greensgate Golf Clubu ( bez dalších přirážek) 

2. Úhrada roční splátky je vždy k 31. lednu daného roku a je nutno tuto splátku uhradit na účet společnosti 
PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s.  

3. V prvním roce řádného členství kategorie „PLAY“ je roční splátka splatná do 5 dnů po podpisu přihlášky. 
4. Roční splátka řádného členství kategorie „PLAY“ po dobu prvních pěti let obsahuje roční hrací poplatek a 

roční klubový poplatek.  
5. Roční splátka řádného členství kategorie „PLAY“  k 15. výročí obsahuje částku jistiny, která se započítává do 

ceny řádného členství kategorie „PLAY“. Pro prvních 5 let je výše jistiny 0,- Kč / rok.  Po pěti letech je částka 
jistiny 50 000,- Kč. Při transformaci členství na jiný typ či kategorii členství je za hodnotu řádného členství 
kategorie „PLAY“ považována celková částka jistiny tj. 50 000,- Kč.  

6. V následujících letech tj. od šestého roku trvání řádného členství kategorie „PLAY“ je řádný člen kategorie 
„PLAY“ povinen hradit roční klubový poplatek a roční hrací poplatek ve stejné výši jako „řádný člen“ 
Greensgate Golf Club z.s.  

7. Od řádného členství kategorie „PLAY“ je možno kdykoliv v průběhu trvání členství odstoupit bez sankcí a 
nepokračovat v úhradách splátek v následujících letech. 

8. Řádné členství kategorie „PLAY“ je možno převést na „řádné členství“ za příslušný doplatek kdykoliv 
v průběhu trvání členství. Doplatek bude vypočten dle aktuální ceny „řádného členství“. 

9. Řádné členství kategorie „PLAY“ je neprodejné a nepřevoditelné na jinou osobu. 
10. Řádné členství kategorie „PLAY“ je dědičné. 
11. Práva člena s řádným členstvím kategorie „PLAY“ jsou omezena – nemůže hlasovat na valné hromadě. 

 
 
 
 
 



 

Greensgate Golf Club z.s. 

Horomyslická 1, 330 02 Dýšina, +420 724 749 083 
recepce@greensgate.cz, www.grensgate.cz 

 
 
 

 
 
 
 
 
Žádám o přijetí do spolku Greensgate Golf Club z.s., IČO: 26636166 a zároveň prohlašuji, že všechny mnou výše 
uvedená data jsou pravdivá a že mé jednání se bude vždy řídit stanovami a zájmy golfového klubu. 
 
 
Žadatel svým podpisem stvrzuje, že souhlasí s tím, aby spolek Greensgate golf Club z.s. (dále jen "klub") za účelem 
evidence svých členů, komunikace mezi členy klubu a klubem samotným a za účelem vytváření podmínek pro 
provozování golfového sportu členy spolku zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, bydliště, datum 
narození, rodné číslo, telefonní číslo, emailová adresa, fotografie, audiovizuální záznam člena spolku s tím, že tyto 
osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném k naplnění účelu jejich zpracování. Žadatel dále bere 
na vědomí a uděluje souhlas s tím, aby byly jeho osobní údaje v rozsahu výše uvedeném poskytnuty provozovateli 
golfového areálu, společnosti PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s, IČ 263 36 588, se sídlem Horomyslická 1, Nová Huť, 330 02 
Dýšina, jakožto i České golfové federaci, IČ 452 51 100, se sídlem Strakonická 2860/4, Smíchov, 150 00 Praha. Osobní 
údaje nebudou uchovávány déle, než bude nutné k účelu jejich zpracování, souhlas se zpracováním osobních údajů je 
udělen na dobu neurčitou. Žadatel svým podpisem dále potvrzuje, že byl informován o právu na přístup k osobním 
údajům v souladu s § 12 a o právu žádat vysvětlení nebo odstranění vzniklého stavu v souladu s § 21 zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon 
o ochraně osobních údajů“). Osobní údaje člena klubu jsou chráněny v souladu se Zákonem o ochraně osobních 
údajů. 
Žadatel svým podpisem uděluje klubu výslovný a nepodmíněný souhlas s tím, aby klub k marketingovým účelům a za 
účelem propagace činnosti klubu zachytil podobu žadatele, a to všemi dostupnými technickými prostředky, zejména 
jako fotografii či obrazový záznam, a tyto záznamy obvyklým způsobem rozmnožoval a rozšiřoval. Souhlas žadatele je 
udělován ve smyslu § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to bezúplatně a na dobu neurčitou.   
 
Žadatel svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s podmínkami členství klubu, které jsou nedílnou součástí této 
přihlášky, a bude se řídit provozním řádem golfového hřiště. 
 
 
 

Podpis žadatele ..…………………………………….…………….                                 Datum…………………………………………………….. 
 
 

Vyplní Greensgate Golf Club z.s.: 
 
Datum přijetí přihlášky:………………………………. 

Přihláška schválena rozhodnutím předsednictva Greensgate Golf Club z.s. dne ………………………. 

Datum registrace na ČGF:…………………………… 

Datum a způsob úhrady: 

1. splátka…………………………. 

2. splátka…………………………. 

3. splátka…………………………. 

4. splátka…………………………. 

5. splátka…………………………. 
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Datum vystavení certifikátu:………………………………. 

 

 

 

 

Recepce: …………………………………………………………………………………………………..……………….. 

 

 

 

                    Datum, podpis:       Datum, podpis: 

 

 

         ……………………………………….                      …………………………………………. 

           PLZEŇSKÝ GOLF PARK, a.s.       Greensgate Golf Club z.s. 


