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Gratulujeme vám k výbornému výsledku vašeho dítěte v IQ testu společnosti Mensa! 
Přijmete naše pozvání ke členství vašeho dítěte v Dětské Mense.

Co vašemu dítěti členství přinese?
Mensovní aktivity jsou stejně rozmanité jako její členové. Pro děti Mensa pořádá například letní kempy, příměstské tábory, 
semináře pro nadané studenty, celostátní setkání aj. Tyto akce jsou výborné jak pro rozšiřování obzorů, tak pro potkávání 
podobně naladěných vrstevníků. Jako člen Dětské Mensy ale bude vaše dítě mít přístup i na akce Mensy ČR včetně různých 
přednášek, exkurzí nebo jiných volnočasových aktivit. Podrobnější informace najdete na přiloženém letáku.

Certifikát o absolvování testu
Je možné získat mezinárodně uznávaný dvojjazyčný certifikát o  výsledku absolvovaného IQ testu. Cena za jeden exemplář  
je 100 Kč. Více se dočtete na mensa.click/certifikat.

Platební údaje:
číslo účtu: 2801689708/2010 
konstantní symbol (KS): 0308 
variabilní symbol (VS): datum narození dítěte ve tvaru DDMMRRRR

Po vzniku členství vašemu dítěti přidělíme členské číslo. To budete používat jako variabilní symbol u budoucích plateb. Informace 
o dalších způsobech platby (složenkou či v hotovosti) naleznete na adrese mensa.click/prispevky.

Jak se stát členem
Aby se vaše dítě stalo členem, postupujte následovně:

1. Vyplňte a podepište přihlášku. 
Najdete ji na rubu tohoto dopisu nebo na adrese mensa.click/prihlaska-dm.

2. Odešlete vyplněnou přihlášku. 
Je možné zaslat ji buď elektronicky na e-mail sekretarka@mensa.cz, nebo poštou jako běžný dopis na adresu 
Mensa ČR, Španielova 1111/19, 163 00 Praha 6 – Řepy.

3. Uhraďte členský příspěvek na daný kalendářní rok. 
Výše členského příspěvku činí 350 Kč a zahrnuje předplatné časopisu Mensa. Při vstupu dvou dětí hradíte předplatné jen 
jednou, takže zaplatíte celkem 500 Kč.

 Při vstupu po 1. květnu daného roku uhraďte jen polovinu členského příspěvku.

 Při vstupu po 1. listopadu uhraďte příspěvek v plné výši. Členem se vaše dítě stane okamžitě, ale příspěvek bude automaticky 
převeden na další rok – získáte tedy dva měsíce členství zdarma.

4. Zaplaťte zápisné ve výši 150 Kč. 
Zápisné je pouze jednorázové a hradí se za každého přihlašovaného. Platební údaje najdete níže.  
Zápisné je možné zaslat v jedné platbě společně s členským příspěvkem.

 Pokud odešlete přihlášku a uhradíte členský příspěvek do 3 měsíců po otestování,  
zápisné vám je odpuštěno a nehradíte jej.

5. Gratulujeme, nyní je vaše dítě členem Dětské Mensy! 
Těšíme se na setkání na některé z akcí.
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Přihláška do Dětské Mensy
Prosíme, pište čitelným hůlkovým písmem. Údaje označené hvězdičkou (*) jsou povinné. 
Vyplněnou přihlášku zašlete buď elektronicky na e-mail sekretarka@mensa.cz, nebo poštou jako běžný dopis na 
adresu Mensa ČR, Španielova 1111/19, 163 00 Praha 6 – Řepy.

Jméno, příjmení: * ____________________________________________________________________________________________________

Datum narození: * _________________________________ Telefon: _________________________________________________

E-mail: * _________________________________________________________________________________________________________ 

Na e-mailovou adresu vám přijde přístupový kód k  intranetu Mensy ČR a dále na něj zasíláme pozvánky na významné akce 
Mensy (cca 2× měsíčně). Odběr těchto pozvánek je možné vypnout, nebo se naopak přihlásit k  odběru dalších informací.

Korespondenční adresa 
Na korespondenční adresu vám zašleme členský průkaz a bude vám na ni chodit časopis Mensa (6× ročně).

Ulice: * __________________________________________________________________________________________________________

Obec: * ___________________________________________ PSČ: * ___________________________________________________

Trvalé bydliště 

Vyplňte pouze v případě, že se liší od korespondenční adresy.

Ulice: ____________________________________________________________________________________________________________

Obec: ____________________________________________ PSČ: ____________________________________________________

Údaje o zákonném zástupci dítěte:

Jméno, příjmení: * ________________________________________________________________________________________________

Telefon:* ___________________________________________________________________________________________________________________

E-mail: * _________________________________________________________________________________________________________

Správcem osobních údajů členů je Mensa České republiky, IČ 45248591, Španielova 1111/19, Praha 6  – Řepy, 163 00. 
Veškeré informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na adrese www.mensa.cz/gdpr. Své žádosti a dotazy týkající se 
zpracování osobních údajů zasílejte prosím e-mailem na adresu sekretarka@mensa.cz nebo poštou na adresu našeho sídla.

Datum: ___________________________________________ Podpis: * _________________________________________________
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