
Lomnický golfový klub
Tatranská 754
059 52 Veľká Lomnica

tel.: +421 52 4661 111, -806
fax: +421 52 4661 112
e-mail: golf@golfinter.sk
www.golftatry.sk

Prihláška za člena
Po zvážení ponúkaných typov členstva (individuálne, rodinné, firemné) 

prejavujem záujem o členstvo *

 * vypĺňa záujemca ** vypĺňa klub

Priezvisko, meno *

Ulica: * Mesto: *

PSČ: * E-mail: *

Dátum narodenia: * HCP: *

Rodné číslo: ZK KDE? *

KEDY? U koho?

Chcem e-mailom dostávať informácie o LGK a o golfovom areáli Black Stork
Pri rodinnom členstve vyplňte prosím údaje všetkých rodinných príslušníkov!

Priezvisko, meno *

Ulica: * Mesto: *

PSČ: * E-mail: *

Dátum narodenia: * HCP: *

Rodné číslo: zk kde? *

kedy? u koho?

Priezvisko, meno *

Ulica: * Mesto: *

PSČ: * E-mail: *

Dátum narodenia: * HCP: *

Rodné číslo: zk kde? *

kedy? u koho?

Priezvisko, meno *

Ulica: * Mesto: *

PSČ: * E-mail: *

Dátum narodenia: * HCP: *

Rodné číslo: zk kde?*

kedy? u koho?

Súhlasím so spracovaním mojích osobných údajov, pričom prevadzkovateľ sa zaväzuje s týmito údajmi naložiť 
podľa ustanovenia zákona o ochrane osobných údajov (428/2002 Z.z.). Svoje osobné údaje poskytujem dobrovoľne.

Akceptujem podmienky členstva, ktoré sú určené platnými stanovami LGK a SKGA. 
Celková výška vstupného poplatku je následovná:

typ zvoleného členstva: **

vstupný klubový poplatok: **

ročný poplatok (alikvotná čiastka): **

administratívny poplatok: **

SPOLU: **

Uvedená suma bude uhradená * jednorázovo    v spátkach
Pri splátkovej úhrade na viach ako 1 rok je ročný úrok 20%

Spôsob úhrady * bankovým prevodom v hotovosti 

Miesto a dátum podpísania prihlášky:  .............................................................................................................................

 .....................................................................................   ................................................................................
hráč (pri rodinnom členstve dvaja hráči) pracovník klubu

Bankové spojenie: Tatra banka a.s. Poprad, č. ú.: 2626380657/1100, SWIFT (BIC): TATRSKBX, IBAN: SK5911000000002626380657. 
Email: golfrecepcia@golfinter.sk. Web: www.blackstork.sk. IČO: 37783238, Tel.: 052-4661 806, Fax: 052-4661 112.
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