ČBF Jižní Morava

jm.cbf.cz

PŘIHLÁŠKA KLUBU

do soutěží řízených STK ČBF Jižní Morava pro sezónu 2015/2016
I. Základní údaje
název subjektu:
adresa (vč. PSČ):
forma uspořádání

IČ:

číslo účtu:

kód banky:

webové stránky:

II. Statutární představitel klubu
titul, jméno a příjmení:

rodné číslo:

název funkce:
mobil:

tel. domů:

tel. zaměstnání:

e-mail:

podpisový vzor:

III. Organizační pracovník klubu
titul, jméno a příjmení:

rodné číslo:

adresa (vč. PSČ):
mobil:

tel. domů:

tel. zaměstnání:

e-mail:

IV. Soutěže budou hrány v tělocvičně (hale)
název:
adresa:

V. Klub
a) prohlašuje, že shora uvedený název, IČ a sídlo klubu souhlasí s jeho zakládací listinou a názvem uvedeným na
hráčských licencích všech hráčů,
b) potvrzuje, že byl seznámen s podmínkami pro zařazení družstev do soutěží řízených STK ČBF Jižní Morava pro sezónu
2015/2016 a bude je v průběhu soutěže respektovat,
c) zabezpečí účast přihlášených družstev ve všech soutěžních zápasech v souladu s rozpisem soutěží,
d) přikládá k přihlášce kopii převodního příkazu o souhrnné úhradě členského příspěvku ve výši 2000 Kč za každé
družstvo mužů OP-I, 1700 Kč za každé družstvo mužů OP-II, 1200 Kč za každé družstvo žen, družstvo mužů startující
v OP-III, MP-I a MP-II, Ligy veteránů a veteránek, 1000 Kč za každé družstvo U19, U17, U15 a U14, 700 Kč za každé
družstvo všech kategorií MINI na účet číslo 203285632/0600 s uvedením variabilního symbolu klubu,
e) potvrzuje, že vybavení hřiště je v souladu s Podmínkami pro zařazení družstev do soutěží,
f) přikládá k přihlášce přílohy o přihlašovaných družstvech (samostatné přihlášky za každé družstvo),
g) potvrzuje, že seznámil všechny uvedené funkcionáře se skutečností, že kontaktní údaje uvedené v přihlášce družstva
nebo klubu (adresa, telefon, e-mail) budou zveřejněny na internetových stránkách jm.cbf.cz a tito s tím výslovně
souhlasí,
h) bere na vědomí, že je povinen všechny změny údajů v přihlášce hlásit bez prodlení na adresu řídícího orgánu. Změna
adresy organizačního pracovníka musí být ohlášena zároveň všem účastníkům příslušné soutěže.
V

dne

razítko klubu-oddílu

_______________________________________
jméno a podpis oprávněné osoby

Přihlášku odešlete nejpozději do 19.6.2015 v jednom vyhotovení na adresu: ČBF Jižní Morava, Vídeňská 9, 639 00 Brno

