Pospolí - registrace do zeleninové KPZ
2021
ZEMĚDĚLEC: Karel Tacheci
www.tacheci.cz
Před registrací si pečlivě pročtěte podmínky členství Zeleninové KPZ a dokumenty na
stránce https://pospoli.cz/, zejména pak Dohodu se zemědělcem.
Registrace bude ukončena dne 30. 4. 2021.
Následně Vám přijde od koordinátora vyrozumění na email, který uvedete v registraci. Pokud
by počet zájemců překročil možnosti Karla Tachecího, výdejního místa a naše (45 podílů
týdně), budou mít přednost stávající členové, zájemci v našem mail listu a ti dříve přihlášení.
Těšíme se, že se potkáme pospolu v nové sezóně.
za Pospolí
koordinátor Rudolf Dobiáš
email: rudolf@pospoli.cz,
www.pospoli.cz
*Povinné pole

Souhlas se zpracováním osobních údajů *
Veškeré osobní údaje poskytnuté prostřednictvím tohoto formuláře, slouží pouze pro potřeby nezbytné
organizace v rámci neformální iniciativy Pospolí a vzájemnou komunikaci mezi jejími členy. Údaje
nebudou zveřejňovány ven z Pospolí a poskytovány třetím stranám. Z důvodu umožnění vzájemné
komunikace bude mít každý člen přístup k seznamu kontaktů na všechny členy, kde bude uvedeno:
jméno, příjmení, email.

souhlasím

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Jméno *
Vaše odpověď

Příjmení *
Vaše odpověď

Ulice a číslo popisné *
Vaše odpověď

Obec *
Vaše odpověď

PSČ *
Vaše odpověď

Telefon *
Vaše odpověď

Email *
Vaše odpověď

PODÍL NA ÚRODĚ STATKU KARLA TACHECÍHO
Sezóna: první odběr 1.6., poslední odběr 9.11.
Celkem bude dodáno 24 podílů (odběr 1 x týdně), nebo 12 podílů (odběr 1 x za 14 dní)
Cena ročního podílu: 8.400,- (odběr 1 x týdně), nebo 4.200,- (odběr 1 x 14 dní)
Součástí ceny podílu není členský příspěvek na rozvoj Pospolí, který se hradí samostatně. Viz. následující
oddíl - Členské příspěvky.
Termíny splátek: 31.5.2021 (I. splátka), do 15.7. (II. splátka)

Jak často chci zeleninu od Karla odebírat? *
1x týdně
1x za 14 dní

Jak zaplatím za zeleninu? *
1 splátka za sezónu - 31.5.2021
2 splátky za sezónu - 31.5.2021 (1. splátka) a 15.7.2021(2. splátka)

DOHODA SE ZEMĚDĚLCEM KARLEM TACHECÍM
Registrací ke členství v ZELENINOVÉ KPZ Pospolí prostřednictvím tohoto on-line formuláře souhlasíte s
pravidly fungování Pospolí a přijímáte Dohodu se zemědělcem Karlem Tachecím: https://bit.ly/3tvkzac
Dohoda se zemědělcem se považuje za uzavřenou při splnění těchto tří podmínek:
1. Odešlete tento formulář s registrací ke členství v Pospolí.
2. Přijde Vám od koordinátora Pospolí email potvrzující Vaše členství v Pospolí.
3. Zaplatíte první splátku, nebo odeberete první odběr.
Po zkušenosti z uplynulých sezón bychom chtěli zjednodušit uzavření Dohod se zemědělcem a omezit
vznik zbytečných papírů. Pokud Dohodu přesto potřebujete v tištěné podobně, domluvte se s
koordinátorem.

Souhlas s uzavřením partnerství

Přečetl(a) jsem si Dohodu a vědomě ji přijímám.

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY POSPOLÍ
Při registraci do Zeleninové KPZ se stáváte na rok 2021 členy Pospolí. V tomto oddílu si zvolíte výši
členského příspěvku, který slouží na rozvoj Pospolí a národní sítě KPZkoALICE, jíž je Pospolí součástí.

Jakou částkou chcete přispět na provoz Pospolí? *
Minimální roční členský příspěvek v jedné odběrové skupině je 300,- Kč. Můžete ale přispět víc, pokud
třeba cítíte, že nemáte čas a kapacitu vzít si žádnou službu na výdejním místě a ani jinak aktivně přispět
k chodu komunity. Příspěvky slouží k zajištění chodu a rozvoje iniciativy.

Vaše odpověď

Chcete využít slevy na příspěvku Pospolí, pokud budete členem více odběrových
skupin? *
V případě, že se někdo stane odběratelem v obou odběrových skupinách (zelenina / sýry), může využít
možnost nižšího členského příspěvku (celkem 450,- za obě skupiny místo 2 x 300,-)

Nepotřebuji nižší členský příspěvek
Využiji možnost nižšího členského příspěvku.

Jakou částkou chcete přispět na rozvoj KPZkoALICE? *
Pospolí je aktivním tvůrcem národní sítě komunitou podporovaného zemědělství KPZkoALICE a přispívá
asociaci AMPI na její rozvoj. KPZkoALICE pomáhá šířit myšlenku solidárních potravinových systémů a
podporuje sdílení know-how a vznik nových komunit i zapojení nových zemědělců. Více
https://bit.ly/KPZkoALICE. Minimální roční příspěvek na jednoho člena Pospolí je 100,- Kč. Pospolí
vybrané příspěvky pošle Asociaci AMPI, která zastřešuje rozvoj KPZ v ČR a poskytuje zázemí
KPZkoALICI.

Vaše odpověď

ČLENSTVÍ Pospolí - DOTAZNÍK

Proč jste se rozhodl(a) stát součástí Pospolí? *
Vaše odpověď

Jak dlouho jste s námi? *
Iniciativa Pospolí vznikla v roce 2021 přerodem z KPZ CooLAND (2015-2020)

Byl(a) jsem součástí KPZ CooLAND od roku 2015
Připojil(a) jsem se do KPZ CooLAND později.
Nikdy jsem nebyl(a) součástí KPZ CooLAND. V Pospolí jsem nováček.

Máte zkušenosti i z jiných iniciativ KPZ? *
Ano
Ne

Uvítal(a) byste v Pospolí nějaké diskusní forum, kde bychom mohli vzájemně
komunikovat? *
Pro komunikaci dosud sloužil email, osobní setkání a facebooková skupina, která nebyla ovšem moc
využívaná. Uvědomujeme si, že nemáme žádný komunikační kanál vhodný pro všestrannou komunikaci a
diskusi. Mohl by to být třeba Slack, kde by mohla být různá tématická vlákna i odkazy na interní
dokumenty. Našli byste tam vše na jednom místě a informace by se neztrácely mezi emaily. Chceme
vědět, jestli má smysl tomu věnovat energii a čas. Odpovězte proto, prosím, velmi upřímně :-)

Diskusní fórum mi chybí a určitě bych ho využíval(a).
Zajímalo by mě to a chtěl(a) bych to zkusit.
Spíš bych to nevyužil(a).
Nepotřebuji diskusní fórum a určitě bych ho nevyužíval(a).

Máte nějaký vzkaz, dotaz či připomínku?
Děkujeme za vyplnění dotazníku. Pokud jsme na něco zapomněli, zde je příležitost nám napsat. :-)

Vaše odpověď

Odeslat
Nikdy přes Formuláře Google neposílejte hesla.
Obsah není vytvořen ani schválen Googlem. Nahlásit zneužití - Smluvní podmínky služby - Zásady ochrany
soukromí

Formuláře

