
Spolek A.S. Ghost Czech Force

Marxova 178/18, 400 01 Ústí nad Labem, tel: 420 720 084 992

email: asgcf@asgcf.cz, web: www.asgcf.cz

Přihláška do spolku A.S. Ghost Czech Force
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Útvar

Datum narození RČ

Je proti Vám vedeno soudní trestní řízení, nebo máte zákaz činnosti?  

Rozhodnutí o přijetí člena do spolku A.S. Ghost Czech Force nabylo účinnosti.

Svým podpisem stvrzuji, že jsem se seznámil/a a souhlasím s planými Stanovami spolku A.S. Ghost Czech Force (dále jen 

„Spolek“), jehož členem se chci stát. Jsem připraven/a respektovat výrok schůze rady Spolku, který rozhoduje o členství. 

Stvrzuji, že v případě vzniku mého členství budu plnit veškerá práva a povinnosti člena Spolku, budu se aktivně podílet na 

spolupráci a naplňování cílů Spolku a budu se řídit stanovami a vnitřními předpisy Spolku, se kterými jsem se seznámil/a, 

stejně tak, jako rozhodnutími orgánů Spolku.

Tímto souhlasím se správou, zpracováním a uchováváním mých osobních údajů pro vnitřní potřeby Spolku. Tyto činnosti 

budou prováděny v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů, v platném znění. Tento souhlas poskytují na dobu mého členství ve Spolku.

Potvrzuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a přesné.

Podpis člena

Datum podpisuČíslo rozkazu o přijetí

Záznam o přijetí

Podpis štábu

Datum podpisu

Funkce Vlasníte AS zbraň Vlasníte automobil VD zkušenosti Základní voj. Výcvik

Příjmení, jméno, titul

Adresa trvalého bydliště včetně PSČ Telefon

Adresa přechodného bydliště včetně PSČ Telefon

Adresa příbuzných (známých), na kterou má být v případě mimořádné události podána zpráva

Zdravotní stavZdravotní pojišťovna ZPS

Osobní číslo

Rodné příjmení Místo narození
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Rodinný stav Státní příslušnost ČOP
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Přihlášku předejte nebo pošlete k rukám radě spolku nebo veliteli spolku  

plk. Martin Beck na adrese U kolejí 1683, 400 01 Ústí nad Labem


