Okresní sdružení ČUS Kutná Hora z.s.
Čáslavská 199, 284 01 Kutná Hora
IČ 63840804
Tel. +420 725 807 396
e – mail: cus.kh@seznam.cz

ČESKÁ
UNIE SPORTU
__________________________________________________________________________________________

Návrh kandidáta na předsedu OS ČUS Kutná Hora z.s.
Jméno a příjmení kandidáta:

……………………………………

Navržený kandidát musí se svou kandidaturou vyslovit souhlas, a to buď písemně nebo veřejným
prohlášením před volební komisí nebo valnou hromadou dne 26. 03. 2019

Písemné prohlášení navrhovaného, že s kandidaturou a eventuelní volbou souhlasí:
S kandidaturou na předsedu OS ČUS souhlasím.
Podpis navrhovaného kandidáta:

………………………………………..

Příslušnost k subjektu ČUS:

…………………………………………

Kontaktní údaj kandidáta (e-mail):

…………………………………………

Návrh podává :

TJ/SK

…………………………………….
Jméno a funkce navrhovatele:

……………………………………………

………………………………………..
Statutární orgán navrhovatele
(razítko, podpis)

Návrh musí být doručen doporučenou poštou na adresu OS ČUS nebo osobně do kanceláře OS
ČUS do stanoveného termínu – nejpozději do 12. 03. 2019

Okresní sdružení ČUS Kutná Hora z.s.
Čáslavská 199, 284 01 Kutná Hora
IČ 63840804
Tel. +420 725 807 396
e – mail: cus.kh@seznam.cz

ČESKÁ
UNIE SPORTU
__________________________________________________________________________________________

Návrh kandidáta na člena VV OS ČUS Kutná Hora z.s.
Jméno a příjmení kandidáta:

……………………………………

Navržený kandidát musí se svou kandidaturou vyslovit souhlas, a to buď písemně nebo veřejným
prohlášením před volební komisí nebo valnou hromadou dne 26. 03. 2019

Písemné prohlášení navrhovaného, že s kandidaturou a eventuelní volbou souhlasí:
S kandidaturou na člena VV OS ČUS souhlasím.
Podpis navrhovaného kandidáta:

………………………………………..

Příslušnost k subjektu ČUS:

…………………………………………

Kontaktní údaj kandidáta (e-mail):

…………………………………………

Návrh podává :

TJ/SK

…………………………………….
Jméno a funkce navrhovatele:

……………………………………………

………………………………………..
Statutární orgán navrhovatele
(razítko, podpis)

Návrh musí být doručen doporučenou poštou na adresu OS ČUS nebo osobně do kanceláře OS
ČUS do stanoveného termínu – nejpozději do 12. 03. 2019

Okresní sdružení ČUS Kutná Hora z.s.
Čáslavská 199, 284 01 Kutná Hora
IČ 63840804
Tel. +420 725 807 396
e – mail: cus.kh@seznam.cz

ČESKÁ
UNIE SPORTU
__________________________________________________________________________________________

Návrh kandidáta na člena Kontrolní komise OS ČUS Kutná Hora z.s.
Jméno a příjmení kandidáta:

……………………………………

Navržený kandidát musí se svou kandidaturou vyslovit souhlas, a to buď písemně nebo veřejným
prohlášením před volební komisí nebo valnou hromadou dne 26. 03. 2019

Písemné prohlášení navrhovaného, že s kandidaturou a eventuelní volbou souhlasí:
S kandidaturou na člena Kontrolní komise OS ČUS souhlasím.
Podpis navrhovaného kandidáta:

………………………………………..

Příslušnost k subjektu ČUS:

…………………………………………

Kontaktní údaj kandidáta (e-mail):

…………………………………………

Návrh podává :

TJ/SK

…………………………………….
Jméno a funkce navrhovatele:

……………………………………………

………………………………………..
Statutární orgán navrhovatele
(razítko, podpis)

Návrh musí být doručen doporučenou poštou na adresu OS ČUS nebo osobně do kanceláře OS
ČUS do stanoveného termínu – nejpozději do 12. 03. 2019

