Občanské sdružení Modřany Network
sídlo: Krouzova 3041/20, Praha 4 – Modřany, 143 00
IČO: 266 69 188 / DIČ: CZ266 69 188

Přihláška do občanského sdružení
Modřany Network
Já,
Jméno a příjmení: ___________________________________
Trvalé bydliště:
___________________________________
___________________________________
Datum narození: ___________________________________
Email:
___________________________________
Telefon / mobil:
___________________________________
Nick:
___________________________________
Jabber / ICQ:
___________________________________
se hlásím jako zájemce o členství ve smyslu ustanovení čl. III odst.7 stanov občanského
sdružení Modřany Network se sídlem: Krouzova 3041/20, Praha 4 – Modřany, 143 00,
IČO 266 69 188 (dále jen “sdružení”). K tomuto činu jsem se rozhodl/a zcela svobodně a
dobrovolně. Tímto žádám o přijetí za člena sdružení a o zapsání do seznamu členů
sdružení. Stvrzuji, že v případě vzniku mého členství ve sdružení budu plnit veškerá
práva a povinnosti člena sdružení a budu se řídit stanovami a vnitřními předpisy
sdružení, se kterými jsem se seznámil/a, stejně tak jako rozhodnutími orgánů sdružení.
Dále ve smyslu zákona 101/2000 Sb. bezvýhradně souhlasím, aby sdružení samo či
prostřednictvím jím vybíraných zpracovatelů uchovávalo a zpracovávalo mé osobní
údaje uvedené výše na této přihlášce za účelem (zaškrtněte):
[ ] výhradně vedení interní členské evidence (platí též pokud není zaškrtnuta jiná
možnost),
[ ] vedení interní členské evidence a zveřejňování mé přezdívky a emailu ve veřejných
informačních materiálech či médiích jako součást činností plynoucích z jejích stanov,
[ ] vedení interní členské evidence a zveřejňování mého celého jména, přezdívky,
adresy, emailu ve veřejných informačních materiálech či médiích jako součást činností
plynoucích z jejích stanov.
Souhlas uděluji na dobu neurčitou do jeho písemného odvolání, případně do zániku
Sdružení.
V _____________ dne: ___________

Připojen a členské příspěvky platí od:

Jméno a příjmení:
Podpis:

______________________
(pokud není vyplněno, platí datum
vyplnění přihlášky)
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Informační dotazník
Tento dotazník vytiskněte na samostatnou stránku (netiskněte ho na zadní stránku
přihlášky). Využijte obě jeho strany (případně můžete přiložit i další) k zodpovězení níže
uvedených otázek. Vaše odpovědi pomohou radě sdružení v rozhodování, zda vás
přijme nebo nepřijme za člena sdružení.
1.
Odkud jste se dozvěděli o sdružení Modřany Network?
2.
Proč se chcete stát jeho členy?
3.
Jak chápete termín „Komunitní síť“?
4.
Jaký přínos pro sdružení bude mít váš vstup do něj?
5.
Jak se chystáte využívat možnosti připojení do lokální sítě a sítě CZfree?
6.
Jste ochoten/na umístit (nebo zajistit umístění v případě, že objekt není
Váš) bezplatně v/na objekt, ve kterém bydlíte, technické prostředky
sdružení (server, antény)?
7.
Souhlasíte s dalším větvením infrastruktury (připojením dalších členů)
přímo z Vašeho objektu/bytu (Jedná se hlavně o možnost umístění
rozvodného HUBu k Vám a připojení dalších nových členů)?
8.
Máte povědomí o tom, nebo víte přesně, kde se nastavuje nebo mění
síťové nastavení Vašeho PC?
9.
Orientujete se v Unixových (Linux) operačních systémech – vůbec,
minimálně, dobře, výborně?
10.
Chtěl/a byste se podílet na montážích spojů (antén, PC) a dalších
aktivitách sdružení nebo jen pasivně využívat služeb na síti?

Další data:
Výchozí heslo: ________________ (Bude použito pro prvotní nastavení Vašeho účtu
v Našem systému – později možno změnit.)
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