
OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE

DATUM NAROZENÍ

. .
KORESPONDENČNÍ ADRESA

DALŠÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE ŽADATELE (nepovinné)

TELEFON (PEVNÁ LINKA) TELEFON (MOBIL)

E-MAIL

OSOBNÍ INTERNETOVÉ STRÁNKY

REFERENCE/RUČITEL

JMÉNO A PŘÍJMENI RUČITELE

Nejste-li výkonnému výboru spolku osobně známi, uveďte laskavě kontakt na osobu, která se za Vás může zaručit a která sama tuto podmínku splňuje. Nebude-li tento kontakt uveden nebo tato osoba odmítne záruku
převzít, Vaše přihláška bude zamítnuta.

TELEFONICKÝ NEBO E-MAILOVÝ KONTAKT NA RUČITELE

JMÉNO A PŘÍJMENÍ

PROHLÁŠENÍ A PODPIS
Prohlašuji, že jsem se důkladně seznámil(-a) se stanovami spolku, splňuji všechny podmínky nutné pro vznik členství tam stanovené a žádám o přijetí za člena Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Čechách, na Moravě
a ve Slezsku, zapsaného spolku.

MÍSTO DATUM

. .
ÚŘEDNĚ OVĚŘENÝ PODPIS ŽADATELE

SUDETONĚMECKÉ KRAJANSKÉ SDRUŽENÍ
V ČECHÁCH, NA MORAVĚ A VE SLEZSKU
ZAPSANÝ SPOLEK

OTISK PODACÍHO RAZÍTKA

PŘIHLÁŠKA
Děkujeme za váš zájem o členství v našem spolku! Abychom se vyhnuli potížím s fiktivními přihláškami, stanovili jsme pravidlo, že 
každá přihláška musí být opatřena úředně ověřeným podpisem žadatele, musí být podepsána elektronickým podpisem, který je 
založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nebo musí být žadatelem 
zaslána do datové schránky spolku. Ověřit podpis lze na kterémkoli obecním úřadě, na poště nebo u notáře. Uznáváme podpis 
ověřený ve všech zemích Evropské unie a ve Švýcarsku, v ostatních zemích je třeba obrátit se na český zastupitelský úřad nebo 
konsulát. Vyplněnou a podepsanou přihlášku nám zašlete na adresu: Sudetoněmecké krajanské sdružení v Čechách, na Moravě a ve 
Slezsku, zapsaný spolek, Bratří Nejedlých 335, CZ-26753 Žebrák. Přihlášku opatřenou elektronickým podpisem zašlete e-mailem 
na adresu info@sudetsti-nemci.cz. O vaší přihlášce rozhodne výkonný výbor do 30 dnů od doručení a poté vás o svém rozhodnutí 
vyrozumí. Jestliže je v přihlášce vyplněna e-mailová adresa, vyrozumění obdržíte e-mailem, v opačném případě poštou. Současně 
s vyrozuměním o přijetí vám bude sděleno evidenční členské číslo a obdržíte uživatelské jméno a heslo, jimiž se můžete přihlásit do 
elektronických systémů spolku. Další informace najdete na Internetu na adrese www.sudetsti-nemci.cz/cs.

FAX


