§ I. Statut Klubu
1. Instytucją odpowiedzialną i prowadzącą Czeski Klub jest Czeskie Centrum w Warszawie.
2. Czeski Klubu jest instytucją, której celem jest promocja kultury oraz języka czeskiego.
3. Dla członków Czeskiego Klubu organizowane są w Czeskim Centrum w Warszawie wydarzenia
kulturalne oraz zajęcia językowe.

§ II. Warunki członkowstwa
1. O członkostwo w Czeskim Klubie mogą ubiegać się osoby które ukończyły 15 rok życia oraz lub
osoby poniżej 15 roku życia za pisemną zgodą rodziców, dalej Kandydaci.
2. Warunkiem przyjęcia do Czeskiego Klubu jest wypełnienie karty zgłoszeniowej (Załącznik 1) oraz
uiszczenie składki członkowskiej.
3. Zgłoszenie do Czeskiego Klubu podaje się raz w roku, roczna opłata członkowska wynosi 1500
PLN.
4. Składkę członkowską uiszcza się w półrocznych interwałach, półroczna opłata członkowska wynosi
750 PLN i należy ją wpłacić do ostatniego dnia września danego roku (opłata za pierwsze półrocze)
oraz lutego danego roku (opłata za drugie półrocze).
5. Składkę członkowską należy przesłać na konto: Bank Millennium: 72 1160 2202 0000 0001 3330
2049. Po uiszczeniu wpłaty należy przesłać potwierdzenie płatności na adres e-mail:
zdanowiczova@czech.cz
6. Poprzez przesłanie zgłoszenia do Czeskiego Klubu Kandydat zobowiązuje się do uiszczenia składki
członkowskiej w terminie wskazanym w § II. pkt. 4.
7. Członkostwo upoważnia do nieodpłatnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych oraz kursach
języka czeskiego odbywających się w Czeskim Centrum w Warszawie.
8. Szczegółowe informacje na temat kursów języka czeskiego znajdują się na stronie Czeskiego
Centrum:
http://warsaw.czechcentres.cz/kursy-jezyka-czeskiego/
.
Osoby
zainteresowane
uczestnictwem w zajęciach językowych na podstawie wytycznych lektorów we własnym zakresie
zaopatrują się w podręczniki do nauki języka.
9. Członek Czeskiego Klubu w każdej chwili może zrezygnować z członkowska w Klubie. Składka
członkowska nie podlega wtedy zwrotowi.

Załącznik 1
Zgłoszenie do Czeskiego Klubu
Oświadczam, że jestem zainteresowany członkostwem w Czeskim Klubie w roku …………………..

Przesyłając zgłoszenie potwierdzam, że:
 Ukończyłem/ukończyłam 15 lat.
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym
formularzu na potrzeby związane z działalnością Czeskiego Klubu oraz zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
 Wyrażam zgodę, aby na podany poniżej e-mail lub adres pocztowy* zostały mi przekazane
informacje dotyczące działalności Czeskiego Klubu oraz Czeskiego Centrum w Warszawie.
 Zobowiązuję się do uiszczenia opłaty członkowskiej w wysokości 750 PLN, płatne za półrocze z góry.

Dane wnioskodawcy:
Imię:........................................................................................................................
Nazwisko: ................................................................................................................
Data urodzenia: .......................................................................................................
Adres zamieszkania ulica, numer:.............................................................................
Kod pocztowy, miasto: ............................................................................................
E-mail do korespondencji: .......................................................................................
Telefon: ..................................................................................................................

Deklarowany poziom znajomości języka czeskiego:……………………………………………......
Preferowany czas zajęć **

□ 17:00 - 18:30

□ 18:30 – 20:00

Ukończone kursy w Czeskim Centrum………………………………………………………………………

Data i podpis wnioskodawcy: .................................................................................

*niepotrzebne skreślić
**dla studentów poziomu A1 lub A2

