
 

         

                                                  Přihláška člena   

                                  Matice Křemešnické o.p.s. 
                                                Část pro Matici Křemešnickou o.p.s. 

   ( Doručte prosím na kontaktní adresu nebo  odevzdejte 
                     při  bohoslužbách v Pelhřimově nebo na Křemešníku) 

Příjmení  (název firmy popř. zástupce)  
 

………………………………………………..………………………………………… 

                           Datum 
Jméno……………………………..…. narození (IČ)…………………………………. 

 
Adresa (sídlo firmy) …..…………………………………………………………..……… 

 

………………………………………………………………..  PSČ ………………..…. 

 

Telefon …………………........  E-mail ……………………………………..…………. 

 

Prohlášení: 
Činnost společnosti se řídí  Zakládací smlouvou a Statutem Matice Křemešnické o.p.s.  
Oba  dokumenty jsou veřejně přístupné na www.matice-kremesnicka.cz. Členství 
 vzniká vyplněním přihlášky a zaplacením členského příspěvku. 
Tímto se přihlašuji ke členství v Matici Křemešnické o.p.s., zavazuji se k respektování  
její Zakládací smlouvy a Statutu včetně každoroční úhrady členského příspěvku. 
 
Forma možné spolupráce : (zakřížkujte vybrané nebo doplňte) 
(nemusí se vyplňovat) 
 
  o     propagace společnosti                                                                  o    poskytnutí reklamní plochy 
  o     obstarávání finančních prostředků                                                o    brigádnická činnost                             
  o    specifická odborná činnost ( doplňte např. truhlář…, možnost uspořádat koncert, přednášku…) 
 

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

 

datum …………………………                         podpis  ……………………………………………………… 

 

 

 
 

Matice Křemešnická o.p.s.                                                      
                                                              Informace pro člena Matice Křemešnické o.p.s. 

                            (Prosím oddělte a uschovejte) 
 
  Děkujeme, že jste se rozhodl(a) vstoupit do Matice 

Křemešnické o.p.s. a podpořit tak úsilí o zvelebení a oživení poutního místa 
Křemešník. Členem se  stáváte vyplněním přihlášky a zaplacením členského 
příspěvku. Všechny členy Matice Křemešnické budeme alespoň jednou ročně 
informovat o dění ve společnosti. Rádi uvítáme Vaší aktivitu, návrhy a jakoukoli 
jinou spolupráci. Také  prosíme o Vaší duchovní podporu. 
 
Příjmení  (název firmy popř. zástupce) ………..……………………………….………..……. 
                           Datum 
 Jméno………………….……………..narození (IČ) ………………………....……..…. 

 
Adresa (sídlo firmy)……………….……………………………………….PSČ…………… 

 

Možnosti úhrady členského příspěvku 
V hotovosti:              viz  kontaktní adresa,  při bohoslužbách, nebo v kanceláři  
                                       Římskokatolické farnosti Pelhřimov, Děkanská 8, 393 01 Pelhřimov 
Bezhotovostní převod na účet číslo:       66554436/2010 
Variabilní symbol:  - fyzické osoby – rok za který se platí členský příspěvek (X) a datum 

                     narození  ve tvaru (XXXXDDMMRR)   
                        Příklad: člen narozený 1.2.1966 platící příspěvek na rok 2014 uvede 

 variabilní   symbol ve tvaru 2014010266  
  - právnické osoby – IČ  a  ještě doplní specifický symbol,  
    kde se uvede  rok, za který se platí příspěvek 

Zpráva pro příjemce:  jméno člena popř. název firmy 
Kontaktní adresa:  Pod Náspem 641, 393 01 Pelhřimov 
tel: 777 598 955, 737 279 873, 775 765 955, e-mail: maticekremesnicka@seznam.cz  
Výše členského příspěvku   
(Případná změna  výše členských příspěvků pro následující roky je stanovena rozhodnutím správní rady, tato 
změna  bude  zveřejněna na www.matice-kremesnicka.cz)  
Výdělečně činný člen ………………………………………       400 Kč 
Nevýdělečně činný člen (studenti, důchodci,atd.)   ……….       200 Kč 
Právnické osoby  …………………………………………...    1.000 Kč 
 


