PŘIHLÁŠKA

PŘIHLÁŠKA

člena FAN CLUBU Severky
při 10.PTO Severka Brno

člena FAN CLUBU Severky
při 10.PTO Severka Brno

(nutno vyplnit za každou osobu jednotlivě, tedy např. zvlášť na mamku a zvlášť za taťku)

(nutno vyplnit za každou osobu jednotlivě, tedy např. zvlášť na mamku a zvlášť za taťku)

Jméno a příjmení : .................................................................................................

Jméno a příjmení : .................................................................................................

Povinné osobní údaje

Povinné osobní údaje

viz Registrační list člena PS Pionýr Řečkovice - nutné pro registraci, chráněná data

viz Registrační list člena PS Pionýr Řečkovice - nutné pro registraci, chráněná data

Vztah k Severce :

Já jako táborník - pojedu na výpravu ?

Vztah k Severce :

Já jako táborník - pojedu na výpravu ?

(možno označit více charakteristik)

(označte i více podle svého uvážení)

(možno označit více charakteristik)

(označte i více podle svého uvážení)

- bývalý člen

- jsem zkušený tramp

- bývalý člen

- jsem zkušený tramp

- dávný kamarád

- taky jsem vedl(a) oddíl

- dávný kamarád

- taky jsem vedl(a) oddíl

- rodič současného člena

- nemám zkušenosti, ale rád(a) cestuji

- rodič současného člena

- nemám zkušenosti, ale rád(a) cestuji

- …………… současného člena

- přírodu mám moc rád(a)

- …………… současného člena

- přírodu mám moc rád(a)

- …………… bývalého člena

- do přírody mě nedostanete

- …………… bývalého člena

- do přírody mě nedostanete

- příležitostný spolupracovník

- jsem domácí papučový typ

- příležitostný spolupracovník

- jsem domácí papučový typ

- dobrovolný sponzor

- bez auta a mobilu ani ránu

- dobrovolný sponzor

- bez auta a mobilu ani ránu

- tajný obdivovatel

- jsem pro každou srandu

- tajný obdivovatel

- jsem pro každou srandu

- veřejný ctitel

- jsem pro každou srandu, ale partner(ka) ne

- veřejný ctitel

- jsem pro každou srandu, ale partner(ka) ne

- (jiné) …………………………………

- (jiné) …………………………………

- (jiné) …………………………………

- (jiné) …………………………………

Přihláška :
Přihlašuji se tímto do FAN CLUBU Severky a žádám o přidělení členského čísla.
Prohlašuji na svou čest, že se ucházím o členství dobrovolně a bez nátlaku. Zavazuji se,
že budu chránit čest a dobré jméno Severky za každých okolností a že jí budu podle svých
možností rád pomáhat. Za to očekávám plný servis a výhody, poskytované FC Severky..

Přihláška :
Přihlašuji se tímto do FAN CLUBU Severky a žádám o přidělení členského čísla.
Prohlašuji na svou čest, že se ucházím o členství dobrovolně a bez nátlaku. Zavazuji se,
že budu chránit čest a dobré jméno Severky za každých okolností a že jí budu podle svých
možností rád pomáhat. Za to očekávám plný servis a výhody, poskytované FC Severky..

Chtěl bych číslo (pokud je volné): ...........

Chtěl bych tričko FC velikost: ...........

Chtěl bych číslo (pokud je volné): ...........

Chtěl bych tričko FC velikost: ...........

Datum : …………………………

Podpis : …………………………………………

Datum : …………………………

Podpis : …………………………………………

vyplní vedení Severky :
Přihláška přijata dne : …………………

vyplní vedení Severky :
Přiděleno členské číslo : ………………………

Přihláška přijata dne : …………………

Přiděleno členské číslo : ………………………

