
Přihláška do spolku Spolek výběrové kávy z.s. 

 
PŘIHLÁŠKA KE ČLENSTVÍ DO SPOLKU VÝBĚROVÉ KÁVY z.s. 

 
 

Jméno:     …………………………………………………………………………………………………………… 
 

Příjmení:     ……………………………………………………………………………………………………….. 
 

Datum narození:     ……………………………………………………………………………………………. 
 

Adresa bydliště:     …………………………………………………………………………………………….. 
 

Telefon:     …………………………………………………………………………………………………………. 
 

Email:      ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

Firma:     ……………………………………………………………………………………………………………. 
 

IČO:     ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Adresa:     ………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Telefon:     …………………………………………………………………………………………………………. 
 

Email:     ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Chci se stát členem v kategorii: 

 Individual 500 - 999 Kč / měsíc  

• možnost účastnit se všech členských schůzí  

• možnost nahlížet do účetnictví  

• hlasovací právo (jeden hlas)  

• sleva na startovném pro jednu osobu: Barista roku sleva 1.000 Kč, Brewers Cup sleva 
500 Kč, Coffee in Good Spirits sleva 500 Kč, Latté Art sleva 500 Kč, Cup Tasting sleva 
500 Kč  

• členská karta s členským číslem (slevová uplatnění se budou postupně rozrůstat)  

• 1 volná vstupenka na národní soutěž Barista roku 2019 a Brewers Cup 2019, 1 volná 
vstupenka na Coffee in Good Spirits a Latté Art 2019    

• Lucky Aprons - sleva 10 % při nákupu baristické zástěry  

• při zaplacení příspěvku na celý rok sleva 10 % z celkové částky   
 

 Plus 1.000 Kč - 1.999 Kč / měsíc   

• možnost účastnit se všech členských schůzí  

• možnost nahlížet do účetnictví  

• hlasovací právo (jeden hlas)  

• sleva na startovném pro jednu osobu: Barista roku sleva 1.000 Kč, Brewers Cup sleva 
500 Kč, Coffee in Good Spirits sleva 500 Kč, Latté Art sleva 500 Kč, Cup Tasting sleva 
500 Kč  

• osvědčení o členství v kategorii Plus  

• členská karta s členským číslem (slevová uplatnění se budou postupně rozrůstat)  

• 2 volné vstupenky na národní soutěž Barista roku 2019 a Brewers Cup 2019, 2 volné 
vstupenky na Coffee in Good Spirits a Latté Art 2019    

• Lucky Aprons - sleva 10 % při nákupu baristické zástěry  

• při zaplacení příspěvku na celý rok sleva 10 % z celkové částky  
 



 Partner od 2.000 Kč / měsíc  

• možnost účastnit se všech členských schůzí  

• možnost nahlížet do účetnictví  

• hlasovací právo (jeden hlas)  

• sleva na startovném pro jednu osobu: Barista roku sleva 1.000 Kč, Brewers Cup sleva 
500 Kč, Coffee in Good Spirits sleva 500 Kč, Latté Art sleva 500 Kč, Cup Tasting sleva 
500 Kč  

• v případě vítězství na národní soutěži Spolek zaplatí reprezentujícímu baristovi nutné 
členství v SCA  

• uvedení Partnera (logo / název společnosti) na webových stránkách scacz.coffee 

• osvědčení o členství v kategorii Partner  

• členská karta s členským číslem (slevová uplatnění se budou postupně rozrůstat)  

• 4 volné vstupenky na národní soutěž Barista roku 2019 a Brewers Cup 2019, 2 volné 
vstupenky na Coffee in Good Spirits a Latté Art 2019    

• Lucky Aprons - sleva 10 % při nákupu baristické zástěry  

• při zaplacení příspěvku na celý rok sleva 10 % z celkové částky   
 
Upozornění pro všechny kategorie! Hlasovacího práva nabývá člen po šesti měsících 
řádného placení příspěvku a to i v případě zaplacení ročního členství.  

 
 
 
Chci dostávat newsletter v mailové podobě:      ANO         NE 
 
 
 
 
Dne …...................................  v …................................... 
 

 
 
Podpis …........................................................................... 
 
 
 
Byl jsem seznámen/a, a svým podpisem souhlasím, se stanovami spolku Spolek výběrové kávy 
z.s.(dále jen spolek). Členský příspěvek zaplatím po obdržení faktury „převodem“ na bankovní účet. 
(Do poznámky uveďte své JMÉNO, PŘÍJMENÍ, DATUM PODEPSANÍ PŘIHLÁŠKY) 
 
Svým podpisem dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů (dle ust. § 9 písm. a) zák. č. 101/2000 
Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Zasláním přihlášky udělujete Spolku, 
Fonovická 71,  Klimkovice - Václavovice, souhlas se zpracováním vámi uvedených osobních údajů za 
účelem jejich shromažďování, vyhodnocování a archivace.  
 
 
 

Spolek výběrové kávy z.s. Sídlo: Fonovická 71, Klimkovice - Václavovice Kontaktní adresa: Fonovická 71,  
Klimkovice - Václavovice E-mail: adinab@seznam.cz Telefon: +420 604 355 771 Kontaktní osoba, předsedkyně: 

Bc. Adina Šimičková Bálková Další kontaktní osoba: Bc. Michal Klimas, místopředseda 


