Člen
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

PŘIHLÁŠKA
člena Komory velitelů jednotek sborů dobrovolných hasičů, z.s.
IČ: 04121376
dále jen "Komora"
Údaje zájemce (žadatele) o členství v Komoře:
Jméno a příjmení, titul (název právnické osoby "PO"): …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Datum narození: ………………………………………….

RČ / IČ: ……………………………………

Bydliště (sídlo PO): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
PSČ

obec

ulice

Jméno, příjmení statutárního orgánu PO: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel. pevná linka: ……………………………………………….

Mobilní tel.: ……………………………………………..

Nejvyšší vzdělání: …………………………………………………………………....
Ukončené kurzy / způsobilost:

…………………………………

V sočasné době jsem ve lužebním nebo pracovní poměr k HZS ČR?:
Chtěl(a) bych se podílet na činnosti sekce:

E-mail: ………………………………………………..

Povolání: ………………………………………………….…
…………………………………

ano*)

……………………………………………………..

ne*)

výkon služby / legislativa / odborná příprava / sociální jistoty / zábrana škod / jiná *):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Údaje o jednotce SDH (JSDH) a jmenování:
Sídlo JSDH: …………………………………………………………………………………………………….....
Kategorie JSDH: ..… /……

Počet členů JSDH: ………….

Datum jmenování velitelem JSDH: …………………………………

tel.: …………...…………………….

Počet výjezdů za minulý rok: ………..

e-mail: .………………………….
*)
Plošné pokrytí: ano / ne

Datum ukončení funkce velitele JSDH ………………………………

Prohlášení člena:
Na základě svého uvážení a svobodného rozhodnutí se přihlašuji za člena Komory. Prohlašuji, že jsem se seznámil se Stanovami Komry a
souhlasím s nimi, že se ztotožňuji s účelem a cíli Komory, že si budu řádně plnit povinnosti člena a potvrzuji svoji zdravotní a odbornou způsobilost
pro zapojení se do činnosti Komory.
Dávám Komoře, jako správci, souhlas ke zpracování svých osobních údajů, který shromažďuje a zpracovává osobní údaje i prostřednictvím
vzniklých pobočných spolků v rozsahu nezbytném pro plnění účelu a cílů Komory a plnění smlouvy mezi Komorou a třetími osobami (např. dotace,
pojištění). Souhlas vydávám na dobu svého členství v Komoře.

V ………………………………………. Dne ……………………………..
………………………………………………………………
Podpis člena
Příloha: K přihlášce je nutné přiložit platný jmenovací dekret velitele SDH
Žádost o členství doporučil člen Komory:

Člen byl / nebyl *) přijat na jednání Rady dne …………………………

Jméno, příjmení: ………………………………
Podpis………….………………………………..

………………………………………………………..…………….………………
Komora - razítko a podpis odpovědného zástupce

Přijetí za člena člena Komory se řídí Stanovami Komory a Podmínkami vzniku členství.
*)

nehodíce se škrtněte.
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Komora velitelů sborů dobrovolných hasičů z.s.

