
V

Český svaz ledního hokeje z.s., HARFA OFFICE PARK, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, do 1. 6. 2015 .

…………………………………………………………………………………………
(název zapsaný ve veřejném rejstříku, atd.)

……………………………………………..

……………………………………………..

………………………..

dnů od jejího uskutečnění písemně nahlášena na ČSLH. Souhlasy s používáním osobních údajů hráčů pro účely účasti
v soutěžích ČSLH jsou uloženy na sekretariátu klubu.

………………………………………….. Dne …………………………………

Osoba odpovědná za vyplnění této přihlášky bere na vědomí, že za uvedené informace ručí a každá změna bude do 8

(čas nebo "výzva")

pondělí úterý středaHrací dny a časy: čtvrtek pátek sobota neděle

………………………………………………………………………………………………………………………….…………

E-mail: ……………………………………….……………PSČ : …………. Tel.:

…………………..

Jméno, p říjmení a adresa odpov ědné osoby klubu pro zasílání veškeré pošty na klub:

Sportovní název klubu:

Místo ZS : ………………………………………...……………………… Tel.číslo na ZS :

P Ř I H L Á Š K A

k účasti v soutěži ČSLH …………………………………………….. v sezóně 2015-2016

družstva po stránce sportovní, ekonomické a zdravotní (sportovní prohlídky hráčů, viz příloha) a soutěž řádně dokončit.
Přihláškou se klub zavazuje dodržovat ustanovení Stanov a řádů ČSLH, Rozpisu soutěží ČSLH, zabezpečit účast

Název subjektu:

 

(sportovní název klubu musí odpovídat názvu klubu dle registračního systému ČSLH)

………………………………… Číslo ú čtu: …………………………...……………………………

Statutární orgán ( členové statutárního orgánu) klubu (nap ř. předseda klubu, jednatel, p ředseda

……………………………………………………………………………………….……………………………………………

Tel. : …………………………… E-mail: ……………………………………….………………………...……

Registra ční číslo klubu:

Sídlo subjektu: ……………………………………………………………………………………………………………

IČ :

představenstva), adresa:

………………………...………………………………………………..
(podpis osoby oprávněné zastupovat klub a razítko)

Vyplněnou přihlášku doručte na adresu:



- IČ:

- IČ:

od do

IČ:

IČ:

řídícímu orgánu je toto prohlášení závazné na celou sezonu 2015-2016 a že toto prohlášení během této sezony nelze

V V

razítko a podpis razítko a podpis

za subjekt …………….……………………………. za subjekt …………….…………………………….

………………………… dne ……………………………………… dne ……………

(sportovní název klubu)

jsou si vědomy, že vůči

odvolat ani jinak zrušit. Na vyzvání řídícího orgánu je HOK povinen tvrzení uvedená v přihlášce a prohlášení doložit.

hokeje z.s. přiděleno registrační číslo.

Výše uvedené subjekty sdružené v HOK ……………………………………….

…………….…………………………….

(název zapsaný ve veřejném rejstříku)

Po skončení spolupráce svědčí práva uvedená pod písm. b) a c) subjektu, který má Českým svazem ledního

…………….…………………………….

(název zapsaný ve veřejném rejstříku)

c) právo účasti v soutěži svědčí po dobu uvedenou pod písm. a) subjektu 

………………………

………………………

Příloha k přihlášce

do soutěže ČSLH

PROHLÁŠENÍ
HOK, který je složen ze dvou subjektů

(spolku a s.r.o. / a.s.)

…………………….…………………….

(název zapsaný ve veřejném rejstříku)

a) doba jejich spolupráce je (minimálně na jednu sezonu)

…………….…………………………….

…………….…………………………….

(název zapsaný ve veřejném rejstříku)

Výše uvedené subjekty prohlašují, že:

s.r.o. / a.s.

Hokejový klub (HOK) registrační číslo ČSLH

(sportovní název klubu)

je složen ze subjektů spolek

………………………

………………………

svědčí po dobu uvedenou pod písm. a) subjektu b) registrační práva na hráče v soutěži


