Přihláška ke vstupu do ISB-CZ – Česká republika – pro svazy
Jméno, přesné označení:
IČO svazu:
Členské číslo ISB:
Sídlo ISB (obec):
Ulice, č.:
Doručovací adresa:
Počet členů:
Telefonní číslo:
Elektronická adresa:
Příjmení zástupce:
Křestní jméno:
Telefonní číslo zástupce:
Elektronická adresa zástupce:
Homepage:
Facebooková stránka:
Instagramová stránka:
Aktuální stanovy přiloženy:
Žádáme o přijetí do Mezinárodního střeleckého svazu – Svaz České republiky
jako člen svazu.
1. ISB usiluje o kultivaci, zvelebování, podporu, šíření, plnění poslání a řízení střeleckého
sportu a střelectví. Je svazem sportovních střelců všech odvětví střeleckého sportu na
špičkové úrovni i na úrovni masového sportu, v profesionální i amatérské oblasti
výkonu střeleckého sportu, tradičního i loveckého střelectví, ale i držitelů služební
zbraně a ostatních majitelů legální zbraně.
Svaz ISB-CZ „Internationaler Schützenbund – Verband Tschechien – Mezinárodní
střelecký svaz – Svaz Česká republika“ zastupuje svaz ISB v České republice (zapsaný v
Centrálním registru svazů pod č. ZVR 1081253192).
Všichni členové ISB-CZ jsou automaticky členy ISB.
2. ISB je obecně prospěšný, nekomerční a nadstranický svaz, který není nakloněn žádné
politické organizaci ani žádnému politickému směru.
3. V souvislosti s poskytnutými plněními jakéhokoli druhu nelze vůči ISB vznášet jakékoli
nároky.
4. Veškeré údaje jsou považovány za důvěrné. Údaje, jichž je zapotřebí ke správě svazu,
budou pořizovány v souladu s předpisy na ochranu dat. Ostatní členové, resp. třetí
osoby nemají bez výjimky právo do těchto údajů nahlížet.
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5. Žadatel svým podpisem tohoto prohlášení výslovně potvrzuje svůj souhlas s cíli svazu
ISB.
6. Předsednictvo svazu ISB si vyhrazuje právo údaje ověřovat.
7. Členské svazy mají právo po dohodě se svazem ISB pořádat oficiální mistrovství a
akce jménem ISB. Příjmy z těchto soutěží náležejí pořadateli.
8. Svazy, které jsou členy ISB, svazu ISB nehradí členský příspěvek.
9. Všechny členské svazy ISB jsou povinny udržovat kontaktní údaje svého
předsednictva vždy aktuální a ISB nahlásit změny.
10. Všechny podniky a svazy, které jsou členy svazu ISB, mají povoleno, aby ve své
veřejné prezentaci (internet, homepage, facebook, v soutěžích a v pořadích soutěží
v rámci ISB atd.) používaly logo svazu ISB s poznámkou „Člen ISB“. Rovněž mají právo
umístit na své webové stránce odkaz na ISB.

Místo, datum: ____________________________________
Razítko a podpis žadatele s podpisovým právem:

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

Vyplní ISB:
Prohlášení o přijetí:
Předsednictvo ISB následujícím podpisem prohlašuje, že tato přihláška ke vstupu byla
schválena. Tímto jste byli přijati za člena ISB.
Datum:
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