
 

 

 
 

 

 

 

PŘIHLÁŠKA PŘISPÍVAJÍCÍHO ČLENA  ČČK 

Jméno: ...............................................................................................................  

Příjmení: ............................................................................................................  

Bydlišt ě (v č. PS Č): ............................................................................................ 

............................................................................................................................  

Telefon: .................................Email: ...................................................................  

 

Výše ročního příspěvku:  200 Kč  500 Kč  1000 Kč 

(zaškrtněte prosím jednu z možností) 

 

Úhrada   v hotovosti   na bankovní účet 

 

Mám zájem se stát přispívajícím členem ČČK. Můžete mě kontaktovat na výše 

uvedené adrese. 

 

 

Záznamy OS ČČK 

Přihláška přijata: ……………………………………………………………datum: ………………  

Uhrazen první členský příspěvek: ……………………………………………………………………. 

Schváleno VH MS ČČK: …………………………………………. Číslo: ………………………………. 

 

 

 

Přispívající člen nemá žádné další povinnosti, než v řádném termínu uhradit 

členský příspěvek. Kdykoliv se může rozhodnout dále své členství 

neprodlužovat, nebo změnit:  

a) výši svého ročního příspěvku organizaci OS ČČK Jablonec nad Nisou,  

b) změnit statut z přispívajícího na aktivního člena 

 

Člen ČČK má právo:  

a) účastnit se jednání valné hromady místní skupiny ČČK, kde je registrován, a zde, je-li 

starší 15 let, též volit a hlasovat,  

b) činit návrhy a požadovat vysvětlení, je-li starší 15 let  

c) být volen do všech orgánu ČČK, je-li starší 18 let a pokud toto právo není omezeno 

Stanovami nebo jednacím řádem; za člena představenstva místní skupiny ČČK s hlasem 

poradním může být volen i člen ve věku 15 – 18 let,  

d) požívat při činnosti v ČČK ochrany, podpory a používat materiálních prostředků 

společnosti ČČK v rámci svých kompetencí,  

e) být držitelem spolkové legitimace a nosit spolkový odznak v rámci příslušných 

mezinárodních úmluv a v souladu se zákony České republiky.  

 

Člen ČČK má povinnost:  

a) dodržovat Stanovy ČČK, chránit jeho vnitřní demokracii a jednotu, řídit se principy 

hnutí ČK a usilovat o jejich šíření,  

b) chránit název, znak a dobré jméno ČČK,  

c) aktivně se účastnit a podporovat činnost ČČK,  

d) podrobovat se rozhodnutí voleného orgánu a plnit uložené úkoly a úkoly vyplývající 

ze zastávané funkce, pokud jsou v souladu se Stanovami ČČK,  

e) platit členské příspěvky,  

f) chránit majetek ČČK.  

 

Děkujeme za Vaše rozhodnutí, pomáháte činnosti OS ČČK Jablonec nad Nisou. 

 

Uhradit příspěvek můžete hotově v kanceláři ředitelky OS ČČK Jablonec nad Nisou, 

nebo převodním příkazem na BU – KB Jablonec n. N. 1933451/ 0100 

 

 

Posláním ČČK je zejména předcházet a zmírňovat utrpení, 

chránit zdraví, život a úctu k lidské bytosti, podporovat 

vzájemné porozumění, přátelství a mír mezi národy bez 

rozdíl ů národnostních, rasových, náboženských, třídních a 

politických a usilovat o naplňování a šíření základních 

principu hnutí Červeného kříže. 


