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Prohlášení o členství v ISB-CZ - Asociace Česká republika / Declaration of Membership of the ISB

Příjmení, titul
Jméno
Datum a místo narození
Ulice, číslo
PSČ, Město
Telefonní číslo
E-mailová adresa
Členství v jiném střeleckém klubu

Každý člen obdrží „International Shooting Pass“ za 20 €, který slouží jako členská karta a střeleckou
slouží jako členská karta a střeleckou knihu za 5 € jako přehled o tréninku.
Cena doručení pro vnitrostátní doporučenou poštu je 5 €.  ISB si neúčtuje žádný vstupní registrační
poplatek.

Žádám o přijetí do „International Shooting Association-Czech Republic - ISB-CZ“ a zároveň o přijetí
do zastřešující mezinárodní organizace „International Shooting Association"[zkráceně ISB“, ZVR

(centrální rečistrační číslo) 1081253192] jako řádný člen.

1. ISB si klade za cíl propagovat, podporovat, šířit a praktikovat střelecké sporty a také všechny legální
držitele zbraní, a je sdružením pro všechny střelecké sporty ve vrcholovém a zájmovém sportu,
profesionálních držitelů zbraní a legálních majitelů zbraní.
ISB-CZ „International Shooting Association Czech Republic“ je zastoupení ISB „International Shooting
Association“ (ZVR 1081253192) na území České republiky.
Všichni členové ISB-CZ jsou automaticky společnými členy celosvětového ISB.

2. ISB-CZ je nezisková a nekomerční, dále politicky nezúčastněná a nepodporuje žádnou politickou
organizaci nebo směr.

3. Veškeré materiální a nehmotné služby člena pro ISB a její národní zastoupení jsou poskytovány
bezplatně. Práva duševního vlastnictví převádí člen na ISB v povoleném rozsahu; pokud není možný
(úplný) převod, člen uděluje ISB bezplatná a výlučná užívací práva jakéhokoli druhu. Materiální
objekty vytvořené pro ISB jako součást služeb jsou přeneseny do ISB. Na základě služeb jakéhokoli
druhu nelze vůči ISB vznášet žádné nároky.

4. Se všemi informacemi je zacházeno důvěrně a jsou zaznamenávány pro správu ve smyslu ochrany
údajů podle práva EU. Bez výjimky není možné, aby je získali ostatní členové sdružení nebo třetí
strany.

5. Podpisem tohoto prohlášení žadatel výslovně prohlašuje, že souhlasí a je srozuměn se
stanověním sdružení a všemi vnitřními předpisy a směrnicemi, jakož i ty, které se vztahují k
Prohlášení l členství, a souhlasí s uvedenými dohodami a zaručuje se jejich dodržování a plnění.

6. Prezídium ISB a vedení ISB-CZ si vyhrazuje právo ověřovat poskytnuté údaje. Odmítnutí ze strany
sdružení nemusí být žadatelům odůvodněno.

7. Členství v ISB-CZ je zdarma, nejsou účtovány žádné částky. Členský poplatek za zastřešení
mezinárodní organizací ISB a všechny další poplatky, které mohou vzniknout (např. vystavení
střeleckého pasu, pojištění událostí atd.) lze hradit pouze inkasem. Všichni členové jsou povinni
povolit ISB provést postup přímého inkasa a zajistit, aby jejich účet měl dostatek finančních
prostředků.
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SEPA příkaz k inkasu

ISB- International Shooting Association
Internationaler Schützenbund
Artstettner Straße 32
3660 Klein – Pöchlarn, Rakousko
AT39 3293 9000 0170 6639
RLNWATWW939

Příjmení, Jméno:
Ulice, Číslo:
PSČ / město:
IBAN:
BIC:

Povoluji ISB "International Shooting Association / Internationaler Schützenbund - ISB" vybírat platby z
mého účtu prostřednictvím SEPA inkasa. Pokud není možné zaplatit metodou SEPA, je nutné tuto
platbu provést formou stálého příkazu a zaslat nám kopii (nebo screen obrazovky). U stálého příkazu
je nutno nastavit den splatnosti na 05. ledna.
Současně dávám své bance pokyn, aby vyplatila SEPA inkaso, které bude z mého účtu vybírat ISB
"International Shooting Association / Internationaler Schützenbund - ISB“.
Mohu požádat o vrácení odepsané částky do osmi týdnů, počínaje dnem inkasa. V tomto ohledu se
postupuje na základě dohody s bankou a s jejich bankovními podmínkami.
Zároveň svým podpisem potvrzuji svůj souhlas se všemi body v Prohlášení o členství v ISB-CZ a ISB a
zavazuji si je striktně dodržovat.

Místo:
Datum:
vlastnoruční podpis
nebo elektronický podpis:

POZOR!
Toto prohlášení o členství musí žadatel vyplnit elektronicky.
Ručně psaná prohlášení o členství ISB nebude akceptovat.
Všechna datová pole musí být správně vyplněna, pokud bude chybět vyplněné datové pole,
prohlášení o členství nebude akceptováno ISB.
Po vyplnění je nutné prohlášení o členství vytisknout a podepsat.
Odeslat na adresu:
ISB CZ - International Shooting Association Česká republika, Antonína Procházky 40, 623 00 Brno
Nebo na e-mail: info-cz@isb-shooting.com
Střelecký průkaz a střelecká kniha budou zaslány poštou, všechny poplatky a platby
členského poplatku přijímá ISB převodem.

Vyplní ISB:
Prohlášení o přijetí:
Prezidium ISB prohlašuje, že toto prohlášení o členství bylo následujícím podpisem přijato. Byli jste
tak přijati za člena ISB-CZ a i za řádného člena ISB.
Místo, datum:
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