datum přijetí přihlášky Sekretariátem ČsOL:................................
členské číslo:................................

pozn.

Československá obec legionářská
Přihláška zahraničního člena / Application Form for foreign member
Jednota ČsOL …………………………………………………………………….

Zašlete svou průkazovou
fotografii na e-mail
fotografie@csol.cz nebo
ji přiložte k přihlášče /
Send us your photo to
fotografie@csol.cz or add
photo to this application

OSOBNÍ ÚDAJE - vyplňte čitelně / Personal data - fill in legibly
Příjmení / Last Name:

Změna příjmení:

Jméno / First Name:
Prostřední jméno / Middle Name:
Hodnost, titul / Rank, Title:
Rodné příjmení / Maiden Name:
Datum narození / Date of Birth:
Místo narození / Place of Birth:
Ulice a č. popisné / Street and House no.:
PSČ / ZIP Code:
Město / City, Town:
Stát / Country:
Telefonní číslo / Phone number:
E-mail:
Prohlašuji, že jsem v době okupace nebyl členem fašistických, nacistických a kolaborujících organizací, které jsou uvedeny v zákoně
255/1946 Sb. Nebyl jsem příslušníkem nebo vědomým spolupracovníkem represivních státních a stranických orgánů v letech 1948 1989 a svým jednáním nezavinil vážnou újmu jiným občanům. Nejsem členem organizací, které státní orgány ČR prohlásily za
extrémistické. Nebyl jsem pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin. / Hereby I declare, that I have not been a member of any
fascist, nazi nor collaborating organizations during WWII. I am not a member of any organisations which have been declared as
extreme by the Czech Republic Government. I have not been condemned for any criminal act.
Souhlasím s vedením výše uvedených osobních údajů o mé osobě, v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., pro potřeby evidence
členů ČsOL. / I agree with use of my Personal Data in accordance with Legislative act No. 110/2019 Sb. for purpose of
management of the membership base.

V / In ………………………………….……………..

Schváleno výborem jednoty / PRV ČsOL dne …………….………………

dne / date ……………………………..……..

………………………………………………………………..
podpis žadatele o členství / Signature

………………………………………………………………..
podpis předsedy/předsedkyně jednoty, (razítko)
podpis předsedy ČsOL, razítko Ústředí

