Informační list zvoleného člena RV ČSV
pro funkční období 2021 - 2025
1. Příjmení
2. Jméno
3. Titul
4. Datum narození
5. Trvalý pobyt:
Ulice, číslo popisné / orientační
Město, obec
Okres
PSČ
6. Adresa pro doručování pošty (pokud se liší od adresy trvalého pobytu):
Ulice, číslo popisné / orientační
Město, obec
Okres
PSČ
7. Telefon:
Domů/ do zaměstnání
Mobil
8. E-mail
9. "Včelařský životopis":
Člen ČSV od roku
Základní organizace / okres
Stávající funkce
Člen RV /PRV/ - volební období
Člen ÚKK /ÚKRK/ - volební období
Nejvyšší svazové vyznamenání
Nejvyšší včelařské vzdělání
Učitel včelařství *

ano

ne

Přednášející odborník *

ano

ne

Soudní znalec v oboru včelařství *

ano

ne

Po zvolení do RV mám zájem pracovat v komisi:
10. Vzdělání a povolání:
Nejvyšší ukončené vzdělání
Obor
Současné povolání
Aktivně ovládám tyto jazyky
Pasivně ovládám tyto jazyky

11. Členství v jiných včelařských spolcích* ANO NE (pokud ANO, v kterých, od kdy do kdy):

12. nemám po splatnosti závazky vůči FÚ, ČSSZ, ZP *

ano

ne

13. nejsem v insolvenci *

ano

ne

14. nebyl jsem odsouzen pro úmyslný trestný čin *

ano

ne

15. není proti mně vedeno trestní řízení *

ano

ne

Prohlašuji, že jsem byl v roce 2020 zvolen konferencí Okresní organizace ČSV …....................................
členem do RV ČSV a že veškeré dokumenty osvědčující tuto skutečnost jsou řádně archivovány
výborem OO ČSV ………………………………………………………. kraj …………………………………………………………………………...

16. Žádám závazně zajistit ubytování
z 10. 12. 2021 na 11. 12. 2021 *

ano

ne

z 11. 12. 2021 na 12. 12. 2021 *

ano

ne

17. Žádám o zajištění parkování po dobu konání XI. sjezdu ČSV
ano

ne

18. Souhlasím s ubytováním na vícelůžkovém pokoji.
V případě speciálních požadavků pro držitele ZTP budu kontaktovat do 30. 9. 2021 sekretariát ČSV.
19. Stravování proběhne formou švédských stolů.
V případě diety budu kontaktovat do 30. 10. 2021 sekretariát ČSV

Datum

* Nehodící se škrtněte

Podpis zástupce do RV

