
REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

� FRIEND | 1 000 Kč/rok

� DONATOR | 3 000 Kč/rok

� PATRON | 5 000 Kč/rok

Typ členství v Klubu přátel PKB*

Titul:

Jméno:*

Příjmení:*

Firma:

Kontaktní adresa (ulice, obec, PSČ):*

Telefon:*

Dne:

Podpis:

Email:*

Věk:

Zaměstnání (obor):

Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem 
zpracování evidence Klubu přátel PKB. Balet Praha o.p.s. 
se zavazuje, že vámi uvedené údaje neposkytne dalším 
osobám či organizacím.

* povinné údaje � hodící se zakřížkujte

Osobní kód člena Klubu přátel PKB je generován s roční 
platností. V případě, že stávající člen neuhradí poplatek 
na další rok, jeho členství v Klubu přátel zaniká a ztrácí 
nárok na veškeré výhody plynoucí z členství v Klubu 
přátel PKB.

� 10 – 25 � 26 – 35 � 36 – 49 � 50 a více
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