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e-mail
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Mob.tel.

Tel.zam.

e-mail

e-mail č.2

soucek@maestroclub.cz

Ing. Petr Souček, Ph.D. (vedoucí noh. oddílu)

Úplný název oddílu-klubu

Mírová 260/3

EVIDENČNÍ KARTA ODDÍLU / KLUBU

Českého nohejbalového svazu  /ČNS/
Zkrácený název oddílu-klubu (nevyplňovat)

Oddíl/klub prohlašuje, že je seznámen se stanovami Českého nohejbalového svazu a že ve smyslu čl. 2.3 těchto stanov 

souhlasí se svým členstvím v ČNS. Oddíl-klub se zavazuje těmito stanovami plně řídit. Statutární zástupce svým 

podpisem potvrzuje, že výše uvedené údaje jsou pravdivé a úplné.

Ing. Petr Souček, Ph.D. (prezident klubu)

Sídlo oddílu-klubu

MAESTRO CLUB Kolovraty

Korespondenční adresa : (nevyplňovat pokud je shodná se sídlem)

Oprávněná osoba za oddíl-klub (jméno,funkce)

Bankovní spojení oddílu-klubu (pouze oficiální smluvní banka TJ/SK)

1031027200/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s. , Praha 6

Statutární zástupce TJ/SK 

IČO 

26525721

Příslušnost k zastřešující org. (ČSTV,SOKOL,...)

Statutární zástupce TJ/SK Příslušnost k zastřešující org. (ČSTV,SOKOL,…)

Korespondenční adresa : (nevyplňovat pokud je shodná se sídlem)

Ing. Petr Souček, Ph.D. (prezident klubu) ČSTV, pod org.č. 3110090 

Oddíl/klub prohlašuje, že je seznámen se stanovami Českého nohejbalového svazu a že ve smyslu čl. 2.3 těchto stanov 

souhlasí se svým členstvím v ČNS. Oddíl-klub se zavazuje těmito stanovami plně řídit. Statutární zástupce svým 

podpisem potvrzuje, že výše uvedené údaje jsou pravdivé a úplné.

Podpis oprávněné osoby oddílu/klubu (razítko):                                        

Datum, místo

Podpis statut. zástupce TJ/SK a razítko:                                  

Datum, místo

420 737 202 147

info@maestroclub.cz

Doplňující ontaktní údaje

Poplatek při registraci dle Směrnice o hospodaření ČNS (v roce 2009 oddíly hrající soutěže řízené VV ČNS: 2.000Kč,  KNS: 1.500Kč,  ONS: 1.000Kč - platí se 

pouze poplatek za nejvyšší soutěž v oddílu) je třeba zaslat na účet ČNS: č.ú. 1722408504/0600,  VS : IČO, kopii dokladu  odeslat společně s Evidenční kartou na 

sekretariát ČNS, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, kopii sekretáři KNS /Krajskému nohejb. svazu/

Bankovní spojení oddílu-klubu (pouze oficiální smluvní banka TJ/SK) IČO

1031027200/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s. , Praha 6 26525721

EVIDENČNÍ KARTA ODDÍLU / KLUBU

Českého nohejbalového svazu  /ČNS/
Úplný název oddílu-klubu Zkrácený název oddílu-klubu (nevyplňovat)

MAESTRO CLUB Kolovraty

soucek@maestroclub.cz

ČSTV, pod org.č. 3110090 

Mírová 260/3 Ing. Petr Souček, Ph.D. (vedoucí noh. oddílu)

103 00 Praha 10 - Kolovraty 420 604 695 462

Podpis statut. zástupce TJ/SK a razítko:         

Datum, místo

Podpis oprávněné osoby oddílu/klubu (razítko):                               

Datum, místo

další kartu nevyplňovat, jen potvrdit jako kopii pro KNS - automatická duplikace z karty nahoře

Sídlo oddílu-klubu

info@maestroclub.cz

Oprávněná osoba za oddíl-klub (jméno, funkce)

Poplatek při registraci dle Směrnice o hospodaření ČNS (v roce 2009 oddíly hrající soutěže řízené VV ČNS: 2.000Kč,  KNS: 1.500Kč,  ONS: 1.000Kč - platí se 

pouze poplatek za nejvyšší soutěž v oddílu) je třeba zaslat na účet ČNS: č.ú. 1722408504/0600,  VS : IČO, kopii dokladu  odeslat společně s Evidenční kartou na 

sekretariát ČNS, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, kopii sekretáři KNS /Krajskému nohejb. svazu/

+420 604 695 462

+420 737 202 147

Doplňující kontaktní údaje

103 00 Praha 10 - Kolovraty
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