ŽÁDOST O LICENCI MÍSTNÍHO KLUBU
ASOCIACE NÁHRADNÍCH RODIN ČESKÉ REPUBLIKY (dále jen „ANR ČR“)

Název klubu1:
(dále jen „Klub“)
Datum ustavující schůze a vyplnění žádosti o licenci:
Místní rada Klubu je složena z předsedy, místopředsedy a pokladníka a její personální
obsazení je následující:

PŘEDSEDA:
Jméno a příjmení:

Datum narození:

Bydliště:
Kraj:

E-mail:

Tel:

Mobil:

Nyní jsem členem místního klubu2:
Souhlasím se shromažďováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů.
Prohlašuji, že souhlasím s platnými stanovami ANR ČR a s funkcí předsedy Klubu:

Datum:

1

Podpis: ………….............................................................

Název místního klubu musí být odlišný a nezaměnitelný od názvu některého z již existujících místních klubů.

2

Pokud jste doposud nebyli členy žádného z místních klubů, kolonku zřetelně proškrtněte a k žádosti o licenci
místního klubu připojte přihlášku do Klubu.
Pokud jste v den podání této žádosti členem některého z místních klubů, připojte k této žádosti i oznámení o
přeregistraci do jiného klubu. Schválením licence místního klubu se automaticky ruší členství funkcionáře v jiném místním klubu
a vzniká členství v novém Klubu.
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MÍSTOPŘEDSEDA:
Jméno a příjmení:

Datum narození:

Bydliště:
Kraj:

E-mail:

Tel:

Mobil:

Nyní jsem členem místního klubu2: Souhlasím se shromažďováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů.
Prohlašuji, že souhlasím s platnými stanovami ANR ČR a s funkcí místopředsedy Klubu:

Datum:

Podpis: ………….............................................................

POKLADNÍK:
Jméno a příjmení:

Datum narození:

Bydliště:
Kraj:

E-mail:

Tel:

Mobil:

Nyní jsem členem místního klubu3: Souhlasím se shromažďováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů.
Prohlašuji, že souhlasím s platnými stanovami ANR ČR a s funkcí pokladníka Klubu:

Datum:

Podpis: ………….............................................................
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Pokud jste doposud nebyli členy žádného z místních klubů, kolonku zřetelně proškrtněte a k žádosti o licenci
místního klubu připojte přihlášku do Klubu.
Pokud jste v den podání této žádosti členem některého z místních klubů, připojte k této žádosti i oznámení o
přeregistraci do jiného klubu. Schválením licence místního klubu se automaticky ruší členství funkcionáře v jiném místním klubu
a vzniká členství v novém Klubu.
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