
Sídlo spolku: V Holešovičkách 52/1478, Praha-8, 180 00 IČ: 06564062 

Titul Jméno Příjmení

E-mail

Pokud můžete jakkoli přispět k realizaci cílů spolku, uveďte, prosím, své možnosti, dovednosti nebo jiné připomínky.

Přihláška do spolku Holešovičky pro lidi, z.s.

pokud se liší od trvalého bydliště

Telefon, mobil

Dobrovolně se přihlašuji za člena spolku Holešovičky pro lidi, z.s.

Souhlasím se stanovami spolku a hodlám se dle svých možností podílet na činnosti spolku a spolupracovat při naplňování jeho cílů. 

Dále souhlasím se zařazením níže uvedených osobních údajů do seznamu členů spolku s tím, že tyto údaje budou v souladu

s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, používány pouze pro vnitřní 

potřebu spolku. Svým podpisem potvrzuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Bydliště (ulice, psč, obec)

Kontaktní adr. (ulice, psč, obec)

Datum podání žádosti Podpis žadatele

Vyplněnou přihlášku prosím zašlete na sídlo spolku.

www.holesovickyprolidi.cz info@holesovickyprolidi.cz https://www.facebook.com/Holesovickyprolidi/
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Také vám vadí neustálý hluk a smrad z ulice V Holešovičkách? Víte, že dopravní 
situace v této ulici je nejhorší v Praze? Naše sdružení pracuje na odstranění tohoto 
dlouhodobého problému. Podívejte se a sdílejte naše facebookové stránky, napište 
nám e-mail nebo se rovnou staňte členem našeho sdružení. Spolu to dáme!

   info@holesovickyprolidi.cz

   facebook.com/HolesovickyProLidi

   www.holesovickyprolidi.cz

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ HOLEŠOVIČKY PRO LIDI
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