Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Frýdlant nad Ostravicí
č.p. 214, Pstruží 739 11

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Frýdlant nad Ostravicí
č.p. 214, Pstruží 739 11

IČ: 180 50 191

IČ: 180 50 191

Přihláška

Přihláška

za člena Českého rybářského svazu

za člena Českého rybářského svazu

Příjmení: .......................................................................................................................................

Příjmení: .......................................................................................................................................

Jméno: ..........................................................................................................................................

Jméno: ..........................................................................................................................................

Narozen: ..................................... ....................... RČ: ............................................................

Narozen: ..................................... ....................... RČ: ............................................................

Adresa trvalého bydliště: .............................................................................................................

Adresa trvalého bydliště: .............................................................................................................

.................................................................................................................. PSČ: ........................

.................................................................................................................. PSČ: ........................

Číslo OP: ................................................. Místo narození: ......................................................

Číslo OP: ................................................. Místo narození: ......................................................

Povolání: .....................................................................................................................................

Povolání: .....................................................................................................................................

e-mail: .................................................................................... Telefon: ……………………….

e-mail: .................................................................................... Telefon: ……………………….

Shora uvedený občan ČR žádá o přijetí za člena Českého rybářského svazu. Podle
Stanov ČRS rozhoduje o přijetí žadatele výbor shora uvedené organizace ČRS. Žadatel
potvrzuje, že jako člen ČRS bude respektovat Stanovy a Jednací řád ČRS a příslušná
usnesení organizačních jednotek ČRS. Žadatel prohlašuje, že není organizován v žádné
místní organizaci ČRS a že nebyl v posledních dvou letech z ČRS vyloučen.
Prohlašuji dále, že souhlasím s tím, aby výlučně pro potřeby ČRS byly evidovány moje
osobní údaje; rodné číslo bude součástí této evidence pouze v případě, že je to potřebné
ke splnění zákonné nebo smluvní povinnosti.

Shora uvedený občan ČR žádá o přijetí za člena Českého rybářského svazu. Podle
Stanov ČRS rozhoduje o přijetí žadatele výbor shora uvedené organizace ČRS. Žadatel
potvrzuje, že jako člen ČRS bude respektovat Stanovy a Jednací řád ČRS a příslušná
usnesení organizačních jednotek ČRS. Žadatel prohlašuje, že není organizován v žádné
místní organizaci ČRS a že nebyl v posledních dvou letech z ČRS vyloučen.
Prohlašuji dále, že souhlasím s tím, aby výlučně pro potřeby ČRS byly evidovány moje
osobní údaje; rodné číslo bude součástí této evidence pouze v případě, že je to potřebné
ke splnění zákonné nebo smluvní povinnosti.

............................................................
Datum podání přihlášky

..................................................................
Vlastnoruční podpis žadatele,
u dětí podpis zákonného zástupce
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Záznam MO ČRS o projednání žádosti:

............................................................
Datum podání přihlášky

..................................................................
Vlastnoruční podpis žadatele,
u dětí podpis zákonného zástupce
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Záznam MO ČRS o projednání žádosti:

Projednáno výborem MO ČRS dne : ..........................................................................................

Projednáno výborem MO ČRS dne : ..........................................................................................

Žadatel přijat – nepřijat za člena: ...............................................................................................

Žadatel přijat – nepřijat za člena: ...............................................................................................

Zaplaceno zápisné Kč ............................................................ dne ...........................................

Zaplaceno zápisné Kč ............................................................ dne ...........................................

Členský příspěvek Kč ............................................................. dne ...........................................

Členský příspěvek Kč ............................................................. dne ...........................................

Vydána členská legitimace číslo .............................................. dne ...........................................

Vydána členská legitimace číslo .............................................. dne ...........................................

Podpis, razítko ČRS MO

Podpis, razítko ČRS MO

