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                                 Pozvánka 
 

na výroční členskou schůzi Klubu UNESCO Kroměříž, 
která se koná 

 

v pondělí 12. března 2018  v 16.30 hodin 
 

v přednáškovém sále Muzea Kroměřížska 
           Program: 
 

Zahájení,  
Volba návrhové komise a zapisovatele 

       Zpráva o činnosti Klubu UNESCO Krom ěříž slovem i obrazem 
       Zpráva o hospodaření Klubu UNESCO Kroměříž a návrh rozpočtu na rok 2018. 
       Zpráva dozorčí rady 
       Udělení čestného členství Klubu UNESCO PhDr. Janě Spathové a Ing. Petrovi Dvořáčkovi 
       Vystoupení hostů a diskuse k předneseným zprávám a plánu činnosti na rok 2018.  
       Schválení usnesení – (návrhová komise) 
       Závěr 
 

Tradi čně jsou všichni zváni na malé občerstvení a číši vína. 
 

Přítomní členové Klubu UNESCO i letos budou mít příležitost  si vylosovat vstupenku pro 2 osoby na 
koncerty v letní hudební sezóně. 

 
    Upozornění: 
*  25. 5. 2018 vstupuje v platnost nařízení EU GDPR, které má za cíl zajistit  ochranu osobních dat  = 
jméno, datum narození, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa. Vzhledem k tomu, že tyto údaje, v 
souladu s platnými stanovami, o svých členech eviduje také Klub UNESCO Kroměříž a na e-mailové 
adresy jsou členům zasílány informace a pozvánky je nutné, aby členové k evidenci svých osobních dat  
dali písemný souhlas. O výše uvedené budete požádáni u prezence. 

 *    při prezenci bude vybírán členský příspěvek  pro rok 2018 (100,- Kč – důchodci a 150,- Kč ostatní) i dlužný 
za minulé roky a bude předán nový Zpravodaj   Klubu UNESCO  č. 1/2018 

 * kdo se nebude moci výroční členské schůze zúčastnit, může uhradit členský příspěvek i vyzvednout Zpravodaj 
Klubu v kanceláři Klubu UNESCO (budova školní jídelny, Riegrovo nám. 149 – přízemí, první dveře 
vpravo) denně mimo pátku v době od 09.00 do 12.00 hod.    
Členský příspěvek můžete uhradit i na účet číslo 1480563359/0800. 
 
 

                                               Na setkání se členy i hosty jménem výboru se těší  
 

                                                     MUDr. Eva Nováková  
                                                   předsedkyně Klubu UNESCO Kroměříž 

 
 
 
 

 


