
Přihláška žadatele o členství  
v České golfové federaci 

 

 

 

Žádost 

V souladu s článkem II., odstavec 4 stanov České golfové federace tímto golfový klub / spolek  

 

 

………………………….............................................................................................................................................................................. (název subjektu) 

žádá o přijetí za člena České golfové federace. 

 

Prohlášení 

Žadatel prohlašuje, že souhlasí se stanovami České golfové federace, že se jimi bude řídit, že bude řádně 

platit členské příspěvky a že výslovně souhlasí s uveřejněním údajů o svém členství v ČGF. 

 

Informace o žadateli 

Výše uvedený golfový klub / spolek: 

 

1. Byl založen za účelem  ................................................................................................................................................................... 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

2. Je registrován ve spolkovém rejstříku u místně příslušného krajského soudu: 

 

• spisová značka: ................................................................................................................................................................ 

• datum zápisu: .............................................................................................. 

• přidělené IČ: ................................................................................................. 



3. Zastupuje ke dni podání přihlášky jako statutární zástupce: 

 

• jméno, příjmení, titul: ......................................................................................................................... 

• funkce: ........................................................................................... 

• tel.: ................................................................................................... 

• e-mail: ............................................................................................ 

 

4. Má ke dni podání přihlášky ………...............… členů, z toho …….................…… do 18 let věku včetně. 

 

5. Má zajištěnu odbornou činnost klubového STKáře, jak je stanoveno směrnicí STK ČGF,  

a to ve spolupráci s: 

 

• Jméno, příjmení, reg. číslo ČGF: ...................................................................................................... 

• tel.: ...................................................................................................... 

• e-mail: ............................................................................................... 

 

6. Bude - nebude (nehodící se škrtněte) v budoucnu usilovat o zařazení mezi Kluby ve smyslu Stanov 

ČGF, článek II., odstavec 1. 

• Pokud ano, uveďte bližší identifikaci a popis hřiště / zařízení, s nímž plánujete být  

v požadovaném smluvním vztahu: …………………………………………………………………..................................…………….. 

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

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

• Pokud ne, uveďte, kde a jakým způsobem budete uspokojovat sportovní potřeby svých 

členů: …………………………………………………………………………………….............................................…………………………………………..... 

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

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

7. Bude - nebude (nehodící se škrtněte) v nejbližší sezóně hrát oficiální soutěže družstev ČGF. 

 

• Soutěž družstev dospělých  ano / ne       

• Soutěž družstev mládeže  ano / ne (nehodící se škrtněte) 



Administrativní příspěvek 

Administrativní příspěvek 30.000 Kč (třicettisítkorunčeských) byl uhrazen dne ............................................................. 

ve prospěch účtu 17835071/0100 s variabilním symbolem ...................................................... (standardně použijte IČ). 

V případě, že subjekt nebude přijat za člena ČGF, bude mu z uvedeného administrativního příspěvku 

vrácena částka 20.000 Kč (dvacettisíckorunčeských), částka 10.000 Kč (desettisíckorunčeských) bude 

použita jako paušální náhrada nákladů spojených s projednáním přihlášky.  

 

Přílohy 

Přílohou této žádosti jsou stanovy žadatele.  

 

 

 

V ................................... dne ................................... ............................................................................. 

 (jméno, funkce, podpis) 

 

 

 

Přijato sekretariátem ČGF včetně povinných příloh: 

 

 

V ................................... dne ................................... ............................................................................. 

 (jméno, podpis) 

 


