
Informace pro návštěvníky člena klubu Jarilo

Jsem zde poprvé! 

Uznávám, že ve zdravé lidské společnosti 
jsou samozřejmostí vyobrazené hodnoty

 ... a s odpovědností vůči celku
konat co je dobré pro všechny.

hodnoty hnutí jarilo
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HNUTÍ JARILO

  Evoluce jednoho srdce

Přeji si být členem klubu!

6 po vyplnění přihlášku 
předejte členovi klubu 
nebo ji odešlete na adresu 
klubu - viz Deklarace 
klubového režimu

5 z přihrádky č.                    
si vezměte klubovou 
přihlášku a vyplňte 
požadované údaje

4 seznamte se s Deklarací 
klubového režimu v 
přihrádce č.        1

2

3 Vstupem do klubové zóny člena klubu Jarilo, potvrzujete 
souhlas s Hodnotami Hnutí Jarilo a uznáváte klubový 
režim

2 pokud si  přejete využít  některou z nabídek člena klubu již 
dnes a nejste dosud členem klubu nebo držitelem klubové 
karty, prosíme přečtěte si Základní informace pro 
návštěvníky v přihrádce č. 

1 Upozorňujeme vážené návštěvníky, že vstupujete do 

nepodnikatelského prostoru

4

Informace

Na základě souhlasu s hodnotami klubu 
a Deklarací klubového režimu

žádám o členství v místním Občanském klubu
a zároveň žádám o vydání klubové karty

Písemné potvrzení žadatele:

ŽADATEL:

Stávající jméno a příjmení:

PSČ:

Klubová přihláška

Dne:

Číslo klubové karty - vyplní klub

Domovská adresa:

Telefon: Datum narození:

Email:

PŘEJI SI DOSTÁVAT INFORMACE EMAILEM

vzor: JA 02-01-2021

Pocitové jméno nebo přezdívka:

Město:

orámovaná pole prosím vyplnit

Místní Občanský klub: (razítko)

HNUTÍ JARILO

  Evoluce jednoho srdce

1 Deklarace klubového režimu

3 Klubová nabídka

4 Základní informace

2 Klubová přihláška

Deklarace klubového režimu

Základní informace o klubovém 
režimu uplatňovaném v projektech Hnutí Jarilo

 
Relax klub Jarilo Halenkov o.k.

____________________________________________________
Místní Občanský klub

verze 01.01.2021

Zde je uplatňován klubový režim a berete na 
vědomí následující pravidla a informace

Vstupem do klubové zóny člena klubu Jarilo, 
vstupujete do nepodnikatelského prostoru

Základní informace pro návštěvníky

Více informací žádejte u členů klubu nebo na jarilo.cz

Informace o činnosti, pořádaných akcích či možnostech 
spolupráce, naleznete na jarilo.cz kde se můžete přihlásit také k 

odběru novinek emailem nebo požádat o členství.

2 Občanský klub je svobodné společenství lidí, které 
funguje výhradně na principech sousedské výpomoci a 
řídí se vlastními klubovými pravidly.

1 Člen klubu Jarilo je spolupracovník klubu, který přijal 
hodnoty místního Občanského klubu a ve vymezené 
klubové zóně nabízí služby nebo výrobky pro klubové 
členy. 

4 Vstupem do klubové zóny člena klubu Jarilo 
potvrzujete souhlas s Hodnotami klubu a uznáváte 
klubový režim.

3 Návštěva člena klubu je podmíněna souhlasem s 
hodnotami klubu (viz obrázek na přední straně), 
případně předložením Klubové karty

6 Podrobné informace o klubovém režimu získáte v 
Deklaraci klubového režimu.

5 Klubovou kartu můžete získat na základě podání 
klubové přihlášky, kterou zašlete na adresu: Jarilo 
Halenkov, Halenkov 318, 756 03.
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Základní informace pro návštěvníky

Zde je uplatňován klubový režim a berete na 
vědomí následující pravidla a informace

Vstupem do klubové zóny člena klubu Jarilo, 
vstupujete do nepodnikatelského prostoru

Více informací žádejte u členů klubu nebo na jarilo.cz

Informace o činnosti, pořádaných akcích či možnostech 
spolupráce, naleznete na jarilo.cz kde se můžete přihlásit také k 

odběru novinek emailem nebo požádat o členství.

1 Člen klubu Jarilo je spolupracovník klubu, který přijal 
hodnoty místního Občanského klubu a ve vymezené 
klubové zóně nabízí služby nebo výrobky pro klubové 
členy. 

2 Občanský klub je svobodné společenství lidí, které 
funguje výhradně na principech sousedské výpomoci a 
řídí se vlastními klubovými pravidly.

6 Podrobné informace o klubovém režimu získáte v 
Deklaraci klubového režimu.

5 Klubovou kartu můžete získat na základě podání 
klubové přihlášky, kterou zašlete na adresu: Jarilo 
Halenkov, Halenkov 318, 756 03.

4 Vstupem do klubové zóny člena klubu Jarilo 
potvrzujete souhlas s Hodnotami klubu a uznáváte 
klubový režim.

3 Návštěva člena klubu je podmíněna souhlasem s 
hodnotami klubu (viz obrázek na přední straně), 
případně předložením Klubové karty


	6: Informační panel člena klubu

