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PŘIHLÁŠKA                                                                                 
ke  členství ve  svazu SOTKVO

Svaz odborných technických kontrolorů
výrobců, pracovníků montáží  a opravářů zařízení hřišť,
dětských hřišť, tělocvičen, sportovišť a posiloven
                                                                                
KETEŇSKÁ 18/1329, 193 00 Praha 9

I. Identifikační a kontaktní údaje:

IČO : ……………………….			DIČ (máte-li přiděleno) : …………….. - …………………..
Název firmy : ……………………………………………………………………………………………………
	         …………………………………………………………………………………………………….
Místo : ……………………………………………………………………………. Okres : ……………………
Ulice, číslo : ………………………………………………………………………. PSČ : ……………   ……...
Statutární zástupce – jméno : …………………………………………………………………………………… 
Jméno a příjmení přihlašovaného : ………………………………………………………………………….
Narozen: ………………………………………………………………………………………………………….
Funkce ve firmě: ……………………………………………………………………………………
Telefon : …………………………………… 	Fax : …………………………………… (uvádějte předvolby)
E-mail : …………………………………….      WWW stránky : ……………………………………………… 
Banka (pobočka) : ………………………………       Č.účtu : …………………………………………………
Rok založení firmy : ……………………………

Právní forma : (označte X) 

Akciová společnost

Veřejná obch. spol.

Družstvo

Fyzická osoba

Spol. s r. o .

Komanditní spol.

Státní organizace

Jiná

Registrace v obchodním rejstříku nebo u ŽÚ:
Místo……………………………….Datum…………………………………..č.j………………………………

K přihlášce přiložte kopii výpisu z OR nebo živnost. listu (ů)

Zástupce pro jednání : …………………………………………………….  tel.: ……………./……………….
Funkce : …………………………………………………………………..     e-mail.: …………………………

Další představitelé :
Jméno :                                                                Funkce :                                            Telefon :
…………………………………………            ……………………………               …………………………
…………………………………………            ……………………………               …………………………
…………………………………………            ……………………………               …………………………
…………………………………………            ……………………………               …………………………



II. Popis činnosti firmy: Výstižně uveďte konkrétní výrobky a služby. Při detailnějším popisu je možno pokračovat na volném listu. 
















III. Uveďte :výpis vzdělání , kurzy a  délka odborné praxe v oblasti „Odborných technických kontrol, výroby, montáží a oprav zařízení dětských hřišť, tělocvičen, sportovišť a posiloven „. ( prokazuje se přiloženém živnostenského listu nebo výpisu z Obchodního rejstříku ). Uveďte jazykové znalosti . 


..............................................................................................................................................................................


..............................................................................................................................................................................
Výpis vzdělání

................................................................................................................................................................................
Kurzy

............................................................................................................................................................................
Délka odborné praxe ve výše uvedených  oblastech

................................................................................................................................................................................
Jazykové znalosti  ( aktivně , pasivně )

IV. Uveďte : lokality, kde provádíte praxi  a prokažte referencemi, které budou přílohou  této přihlášky ..............     


..........................................................................................................................................................................


..........................................................................................................................................................................

                       

..........................................................................................................................................................................





V.

Ve smyslu § 4 odst.1, písm.d) zákona č.301/1992 Sb., v plat.znění, souhlasím s uveřejňováním výše uvedených informací na internetové stránce svazu , v databázích, časopisech, bulletinech a obdobných informačních materiálech Svazu  odborných technických kontrolorů, výrobců, pracovníků montáží a opravářů zařízení hřišť, dětských hřišť, tělocvičen, 
sportovišť a posiloven ( dále jen SOTKVO ).


Kontaktní osoba pro aktualizaci údajů o firmě :
Jméno: ……………………………………………………….       Funkce: ……………………..
Telefon: …………………./………………………………….       Fax: ………./………...
                                                                                                 E-mail: ……………..     
Datum: ……………………………..
                                                                               
Přihlašuji se za člena Svazu SOTKVO a zavazuji se řádně plnit členské povinnosti, platit členské příspěvky a dodržovat čistotu a etiku podnikání. Dále prohlašuji , že budu dodržovat stanovy svazu a 
hájit dobrou pověst svazu SOTKVO.


  
                                                            







VI. Závěrečné rozhodnutí výkonného výboru




...............................................................................
Datum podání přihlášky




...................................................................................
Datum projednání žádosti člena výkonným výborem




..................................................................................................................................
Člen splnil podmínky řádného členství a stává se řádným členem svazu SOTKVO




...................................................................................................................................................
Člen splnil podmínky prozatímního členství  a stává se prozatímním členem svazu SOTKVO 











...................................................................................
 Datum přijetí a schválení člena do svazu SOTKVO












……………………………………                           ……………………………………………..
           Podpis žadatele o členství                                    Podpis předsedy svazu SOTKVO
                                                                                                      
                                                                                                        (razítko)







