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Jak se stát členem NW CZ z.s. 

Kde najdu přihlášku? 

Klikněte na odkaz: https://www.nwinfo.cz/  

Na hlavní straně si vpravo nahoře vyberte „Přihlásit se“ / „Registrace“.  

„Registrace“ slouží pouze k první registraci psovoda, přidání psů se provádí na profilu uživatele. Každý 
psovod může mít na svém profilu libovolný počet psů.  

Při registraci nejprve vyplníte své osobní údaje (jméno a příjmení, datum narození, 
adresa, tel.  kontakt, e‐mail), poté budete vyzváni pro přidání informací u svých psů 
(datum narození, čip/tetování, plemeno, číslo zápisu), pro úspěšnou registraci je nezbytné vyplnit 
všechny požadované údaje. 

V případě, že jste již v databázi registrováni, klikněte na „Přihlásit se“. Pokud jste zapomněli svoje 
přihlašovací údaje, klikněte na ikonu „Zapomenuté heslo ?“  

Pokud máte doplňující dotazy k databázi, pište na email: nwinfo@seznam.cz.  

Po úspěšné registraci/přihlášení, klikněte na svém profilu na ikonu „Odeslat přihlášku“. Součástí 
online přihlášky je souhlas se zpracováním osobních údajů. 

Na email, který jste uvedli při registraci, vám poté přijde následující zpráva: 

„Dobrý den, 

přijali jsme vaši přihlášku do klubu. 

Členství pro nové členy je platné vždy po připsání peněz na účet a automatickém spárování (po 
obdržení přihlášky a připsání poplatku za členství na účet klubu). Členství se platí na účet 
číslo: 2500746289/2010, výše členského příspěvku je 250 Kč. Jako variabilní symbol uveďte XXXXXXX 
a do zprávy pro příjemce zadejte prosím své jméno a příjmení.  
Platba přes QR kód slouží k usnadnění vyplňování bankovního převodu přes mobilní aplikaci. 
Generování QR kódu zajišťuje externí služba a proto za vygenerovaný QR kód neneseme 
zodpovědnost. Přestože je tato služba využívána mnoha eshopy, doporučujeme před odesláním platby 
platební údaje (č. účtu, VS a částku) zkontrolovat. 

Děkujeme za váš zájem! 

Nosework CZ z.s.“ 

Členský poplatek  

Členství v klubu vzniká dnem připsání platby na účet klubu. 

Členský poplatek zašlete na číslo účtu: 2500746289/2010 (Fio banka). 

VS - vygenerovaný v databázi po odeslání přihlášky. 

V případě nesprávného zadání variabilního symbolu nemůže být platba spárována, věnujte prosím 
zvýšenou pozornost správnému zadání VS.  

Zpráva pro příjemce - zde uveďte jméno, příjmení a telefonní číslo zájemce o členství. 

Poplatek za členství NENÍ možná platit hotově. 

Stávající člen musí uhradit příspěvek (200,- Kč) nejpozději do konce ledna (rozhoduje datum připsání 
platby na účet klubu), po tomto termínu je nutné znovu uhradit k členskému poplatku i zápisné ve 
výši 50,- Kč (celkem tedy 250,- Kč) a poslat znovu přihlášku. 
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Výše členského poplatku 

Výše členského poplatku stávající člen člen, který členství přerušil  nový člen 

příspěvek připsán na účet do 31. ledna 200,- Kč 250,- Kč 250,- Kč 

příspěvek připsán na účet od 1. února 250,- Kč 250,- Kč 250,- Kč 

Členství v Nosework CZ z.s. 

Informace o tom, zda jste členem klubu a dokdy vám členství platí, najdete v databázi, v „Můj profil“.  

Odvody za člena klubu činí 50,- Kč za zkoušku, odvody za nečlena klubu činí 150,- Kč za zkoušku. 
Rozhodující je stav členství v den konání zkoušek. 

Platnost členství  

Členské příspěvky jsou po celý kalendářní rok neměnné (příklad: pokud se do klubu přihlásíte v říjnu, 
platíte stejnou částku, jako když se přihlásíte v lednu). 

 

 


