
 
 

Přihláška zájemce o členství 
do spolku Harley Owners Group Praha Chapter, o. s., IČ: 63839679,  

se sídlem: U Šalamounky 769/41, Košíře, 158 00 Praha 
 

Identifikační údaje zájemce o členství 
Jméno       Příjmení       
Datum narození       Prostřední jméno       
Typ členství v HOG ☐ Řádný člen ☐ Přidružený člen (Associate member *) 
Číslo karty HOG       Expirace karty HOG       
Číslo karty HOG 
jezdce. * Vyplň, jen když 
jsi přidruženým členem 
(Associate member) 
 

 * Pokud nejsi vlastníkem motocyklu Harley-Davidson, pak 
můžeš být přidruženým členem (Associate member) jako 
„batůžek“ k jezdci, který je členem HOG. V takovém případě 
vyplň číslo karty HOG svého jezdce. 

Adresa trvalého bydliště 
Ulice       Číslo popisné       
Město       PSČ       
Kontaktní adresa (vyplň, jen když je odlišná od adresy trvalého bydliště) 
Ulice       Číslo popisné       
Město       PSČ       
Kontaktní údaje    
E-mail:       
Telefon:       
Doplňující údaje 
Typ motocyklu:       Velikost trička:       

 
Prohlašuji, že souhlasím s platnými stanovami spolku Harley Owners Group Praha Chapter, o. s. (dále 
jen Spolek), které jsou dostupné na www.hogpraha.cz, jehož členem se chci stát. Jsem připraven 
respektovat výroky orgánů Spolku a beru na vědomí, že o mém členství rozhoduje Výbor Spolku.  
Stvrzuji, že v případě vzniku mého členství budu plnit veškeré povinnosti člena Spolku a budu se řídit 
stanovami a vnitřními předpisy Spolku, se kterými jsem se seznámil, stejně tak jako rozhodnutími 
orgánů Spolku. 
 
Beru na vědomí, že podáním přihlášky se zavazuji uhradit: 

• členský příspěvek, včetně klubového časopisu HOGazín, v aktuální výši: 1 900,- Kč / rok; 
• vstupní balíček pro nového člena, obsahující velké barvy na vestu, odznak, samolepku a 

tričko, ve výši 2 000,- Kč. 
Platby se platí převodem na účet Spolku u Unicredit Bank 555444/2700, variabilní symbol je tvé členské 
číslo v HOG (bez CZ/CS). Výjimečně lze zaplatit hotově každou středu od 17:00 do 19:00 hodin na 
adrese: U Šalamounky 769/41, Praha 5 (dále jen Šalda), a to u pokladníka Spolku. 
 
Zájemce o členství ve Spolku také bere na vědomí, že Spolek zpracovává osobní údaje svých členů v 
souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Záznamy o činnostech zpracování dle 
čl. 30, EU obecného nařízení o ochraně osobních údajů jsou k dispozici k nahlédnutí u Výboru Spolku. 
V den připsání předepsaných plateb na účet Spolku se stává „Přihláška zájemce o členství“ v Harley 
Owners Group Praha Chapter, o. s., platná. 
 

V       dne :        Podpis zájemce : ................................... 
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