Český svaz házené, z.s.

PŘIHLÁŠKA KLUBU
K ČLENSTVÍ V ČSH

Sídlo: Bolzanova 1615/1, 110 00 Praha 1
IČO: 005 489 79

Název, pod kterým je právnická osoba
zapsána ve veřejném rejstříku:
Sídlo:
IČO:
Telefon:
E-mail:

(dále jen „Klub“)
Klub se zavazuje dodržovat stanovy ČSH a vnitřní předpisy ČSH a řídit se rozhodnutími orgánů ČSH
a KSH. Klub se dále zavazuje dodržovat antidopingové předpisy a předpisy Mezinárodní házenkářské
federace (IHF) a Evropské házenkářské federace (EHF).
Klub se zavazuje řádně platit členské příspěvky a další stanovené poplatky.
Klub k této přihlášce přikládá výpis z veřejného rejstříku, ve kterém je zapsán, ne starší než 1 měsíc,
a prohlašuje tímto, že nedošlo k žádným změnám zapsaných údajů a tyto údaje odpovídají
skutečnosti.
Nedílnými součástmi této přihlášky jsou dále řádně vyplněný formulář „Údaje o klubu a
oprávněném zástupci“ a doklad o zaplacení členského příspěvku.

……………………………
místo, datum

…………………………………………..……………………………………………….
podpis statutárního zástupce / statutárních zástupců Klubu

Přílohy:
1) Aktuální výpis z veřejného rejstříku
2) Formulář „Údaje o klubu a oprávněném zástupci“
3) Potvrzení o zaplacení členského příspěvku klubu

ÚDAJE O KLUBU A JEHO ODPOVĚDNÉM ZÁSTUPCI
Právnická osoba:
IČO:
Sídlo:
Pověřujeme tímto následujícího člena / členy naší organizace
jméno

příjmení

datum narození

funkce

1)
2)
3)
aby jménem naší organizace činili rozhodnutí a schvalovali dokumenty v rámci jednání s Českým svazem
házené a v rámci činnosti klubu v Českém svazu házené.
Toto pověření je platné do odvolání.
Další upřesnění:

________________________________________________________________________
Další údaje o klubu / oddílu házené:
Organizační pracovník
Telefon / e-mail
Hřiště adresa
vlastník
povrch
Hala

počet šaten

počet sprch

počet šaten

počet sprch

adresa
vlastník
povrch

rozměry plochy
kapacita hlediště
_____________________________________________________________________________________
Počet hráčů do 15 let chlapci:
dívky:
nad 15 let:
muži:
ženy:
Počet trenérů / rozhodčích / dalších funkcionářů:
______________________________________________________________________________________________________________________________

Místo a datum

Podpisy statutárních zástupců

Razítko

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

jméno a příjmení, funkce v organizaci

jméno a příjmení, funkce v organizaci

