Občanské sdružení „Přátelé Miloše Zemana“

Evidenční číslo přihlášky (variabilní symbol):___________(vyplní Kolegium)

Přihláška
Občanské sdružení „Přátelé Miloše Zemana“
Podávám tímto přihlášku za člena občanského sdružení „Přátelé Miloše Zemana“.
Jméno a příjmení (popř. název právnické osoby):
...............................................................................................................................
Adresa trvalého bydliště (popř. sídlo právnické osoby):
………………………………………………………………………………….
Adresa pro zasílání pošty ( je-li jiná než adresa trvalého bydliště):
...............................................................................................................................
Datum narození (popř. IČ právnické osoby):
................................................................................................................................
Telefonní spojení
…………………………………………………………………………………….
E-mailová adresa

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Souhlasím s účelem a cíli občanského sdružení „Přátelé Miloše Zemana“, kterými jsou:
- přispět ke kultivaci veřejného života v České republice, vrátit smysl společenskému dialogu,
- přispívat k tomu, aby se politika v České republice opět stala věcí veřejnou,
- propagovat názory a postoje Miloše Zemana jako významné osobnosti České republiky,
- vytvářet prostředí pro přátele a sympatizanty Miloše Zemana k vyjádření jejich názorů a
umožnit občanům České republiky s těmito názory polemizovat.
Jako člen občanského sdružení se zavazuji přispívat na činnost sdružení pravidelným ročním členským
příspěvkem (zaškrtněte, prosím, jednu z níže uvedených možností):
o
o

jako fyzická osoba nevýdělečně činná (student, důchodce atd.) příspěvek ve výši 200,- Kč,
jako fyzická osoba výdělečně činná nebo právnická osoba příspěvek ve výši 700,- Kč,

Poznámky : - o případném snížení členského příspěvku rozhoduje na žádost člena Kolegium
- členský příspěvek lze uhradit bankovním převodem, složenkou nebo složit do pokladny v sídle
sdružení. Je nutné uvést Variabilní symbol= Kolegiem přidělené a potvrzené číslo přihlášky.)
- členský příspěvek uhradí člen do 14 dnů od obdržení potvrzené přihlášky.

a dále věnuji občanskému sdružení na jeho činnost finanční dar ve výši………………………Kč (tato
položka je čistě dobrovolná).
V....................................................... dne................................
................................................................
podpis přihlašované osoby
Poznámky:
1 ) Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů, které jsou součástí této přihlášky, v souladu se zákonem č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
2) Souhlasím - nesouhlasím* se zveřejněním svého jména v souvislosti s činností tohoto občanského sdružení.
3) Vyplněnou přihlášku zašlete poštou na níže uvedenou adresu.
* nehodící se škrtněte
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