
Objednávka členských průkazů na rok 2018 / pro oddíly

..členové souhlasí se zpracováním a evidencí svých osobních údajů vč. rodných čísel pro potřeby evidence členské základny

Číslo oddílu Název oddílu
Předseda 
oddílu telefon e-mail

Kontakt pro zaslání průkazů
Jméno a příjmení Ulice, č.p. Obec PSČ e-mail telefon 

Výše členských příspěvků na rok 2018
Dospělí (roč. 1994 -1976) 1800 Kč
Junioři  (roč. 1995 - 1997) 1300 Kč
Mládež (roč. 1998 a mladší) 800 Kč
Mládež (roč. 1998 a mladší) rodinné členství 500 Kč
Veteráni (roč. 1975 a starší) 1000 Kč
Způsob platby (označte X)
Převodem
Platba v hotovosti 
Specifický symbol číslo oddílu 
Variabilní symbol 333 

Objednávka
Doplňte jména, rodné číslo, výší příspěvku. Pokud se jedná o rodinné členství nebo o uhrazení příspěvků prostřednictvím zástupce krajské 
pobočky, označte křížkem - X a uveďte výši příspěvku.
Jedná-li se o nováčka označte řádek ve sloupci A plusem - + , pokud jde o přestup z jiného oddílu označte řádek ve sloupci A křížkem - X.
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Rodinné 
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Celková částka - Kč


	fill_129: 
	fill_130: 
	fill_131: 
	fill_132: 
	fill_133: 
	fill_134: 
	Row2: 
	Row3: 
	Jméno10: 
	Jméno9: 
	fill_15: 
	fill_9: 
	Jméno8: 
	Jméno7: 
	Jméno6: 
	Jméno5: 
	Jméno4: 
	Jméno3: 
	Jméno2: 
	Jméno1: 
	fill_11: 
	fill_83: 
	fill_77: 
	fill_71: 
	fill_68: 
	fill_67: 
	fill_66: 
	fill_65: 
	fill_62: 
	fill_61: 
	fill_60: 
	fill_59: 
	fill_56: 
	fill_55: 
	fill_54: 
	fill_53: 
	fill_50: 
	fill_49: 
	fill_48: 
	fill_47: 
	fill_44: 
	fill_43: 
	fill_42: 
	fill_41: 
	fill_37: 
	fill_36: 
	fill_35: 
	fill_31: 
	fill_30: 
	fill_29: 
	fill_25: 
	fill_24: 
	fill_23: 
	fill_18: 
	fill_17: 
	fill_12: 
	fill_13: 
	fill_38: 
	fill_32: 
	fill_26: 
	fill_20: 
	fill_19: 
	fill_14: 
	fill_21: 
	fill_27: 
	fill_33: 
	fill_39: 
	fill_45: 
	fill_75: 
	fill_69: 
	fill_63: 
	fill_57: 
	fill_51: 
	fill_81: 
	fill_87: 
	fill_93: 
	fill_99: 
	fill_105: 
	fill_111: 
	Jméno11: 
	Jméno12: 
	fill_117: 
	fill_123: 
	Jméno20: 
	Jméno19: 
	Jméno18: 
	Jméno17: 
	Jméno16: 
	Jméno15: 
	Jméno14: 
	Jméno13: 
	fill_89: 
	fill_95: 
	fill_96: 
	fill_101: 
	fill_102: 
	fill_107: 
	fill_108: 
	fill_113: 
	fill_114: 
	fill_119: 
	fill_120: 
	fill_121: 
	fill_125: 
	fill_126: 
	fill_127: 
	fill_72: 
	fill_73: 
	fill_74: 
	fill_78: 
	fill_79: 
	fill_80: 
	fill_84: 
	fill_85: 
	fill_86: 
	fill_90: 
	fill_91: 
	fill_92: 
	fill_97: 
	fill_98: 
	fill_103: 
	fill_104: 
	fill_109: 
	fill_110: 
	fill_115: 
	fill_116: 
	fill_122: 
	fill_128: 
	fill_1: 
	fill_2: 
	fill_3: 
	fill_6: 
	fill_5: 
	Row1: 


