Česká basketbalová federace z.s.

Tiskněte oboustranně
na 1 list A4!

Zátopkova 100/2

Vyplňujte žlutě podbarvená pole

160 17 PRAHA 6

PŘIHLÁŠKA KLUBU DO SOUTĚŽÍ
řízených STK ČBF pro sezonu 2017/2018
Název subjektu přihlašujícího družstva do soutěží (dále jen klub):
Údaje o klubu musí být vyplněny shodně s údaji uvedenými o klubu ve veřejných rejstřících
Adresa klubu (včetně PSČ)
Forma klubu (akciová společnost, spolek, zapsaný spolek, občanské sdružení, spol. s ručením omezeným, …)
IČ:
www stránky:
Klub:

a)
b)
c)
d)

číslo účtu:

prohlašuje, že shora uvedený název, IČ a sídlo klubu souhlasí s jeho zakládací listinou
se seznámil s Vyhlášením soutěží řízených STK ČBF pro sezonu 2017/2018 a splňuje podmínky v něm uvedené

zabezpečí účast přihlášených družstev ve všech soutěžních zápasech v souladu s rozpisem soutěže
přikládá k přihlášce potvrzenou kopii převodního příkazu o úhradě členského příspěvku, který činí (doklad se nevy- žaduje u
družstev, která startovala v kvalifikaci a vklad do ní řádně doložila) 8 000 Kč v 1. lize žen, 7 000 Kč ve 2. lize mužů a žen, extralize
juniorů, juniorek, kadetů a kadetek, 4 000 Kč v ostatních soutěžích mládeže.
Členský příspěvek se hradí převodem na účet č. 1716905504/0600 (na vyžádání možno zaslat pro úhradu složenku)
s
uvedením variabilního symbolu klubu (viz také www.cbf.cz-správa ČBF-Adresář klubů /první čtyřmístný symbol
před názvem
klubu v celkovém přehledu/)
e) prohlašuje, že nemá prokazatelně nesplněné závazky vůči ČBF nebo ostatním subjektům působícím v ČBF
f) údaje o osobách uvedené v následujících odstavcích I-III klub zkontroloval a případně aktualizoval na www.cbf.cz po přihlášení v
sekci "servis", případně požádal detašované pracoviště ČBF o pomoc v této záležitosti.
g) bere na vědomí, že je povinen všechny změny osob uvedených v přihlášce hlásit bez prodlení na adresu: Detašované pracoviště
ČBF, Máchova 108, 386 01 STRAKONICE

I. Statutární představitel klubu (název funkce):
Titul, příjmení, jméno:

datum nar.:

e-mail:

Podpisový vzor:

telefon:
II. Organizační pracovník klubu:
Titul, příjmení, jméno:
korespondenční adresa:

datum nar.:
ulice a čp.:
PSČ

e-mail:

Město:
Podpisový vzor:

telefon:
III. Ostatní představitelé klubu oprávnění podepisovat za klub (zástupci klubu):
Osoby uvedené v této části přihlášky jsou oprávněny podepisovat sportovně technické dokumenty jménem klubu a
jsou zástupci klubu ve smyslu příslušných ustanovení basketbalových řádů. Případné další osoby oprávněné jednat
jménem klubu uveďte na volném listě, který bude součástí této přihlášky.
Titul, příjmení, jméno:
e-mail:

datum nar.:
Podpisový vzor:
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Titul, příjmení, jméno:

datum nar.:

e-mail:

Podpisový vzor:

Titul, příjmení, jméno:

datum nar.:

e-mail:

Podpisový vzor:

IV. Soutěž bude hrána v hale (tělocvičně):
a) Název:
Adresa:
Klub potvrzuje, že vybavení hřiště je v souladu s předepsanou kategorizací hal (viz Vyhlášení soutěží).

ano

ne

*) hodící se zakroužkujte

Kontrola hřiště technickou komisí proběhla naposledy dne:
Hřiště je zařazeno do kategorie:
Certifikát techn. komise platný do:
Není-li možno uvést výše pořadované údaje, požádá klub o kontrolu technickou komisí.
Za klub kontrolu koordinuje (příjmení a jméno): ……………………………………………………………………………………
e-mail: …………………………………………………………………………….. telefon: ………………………………………………….
b) Náhradní hala (tělocvična):
Název:
Adresa:
Klub potvrzuje, že vybavení hřiště je v souladu s předepsanou kategorizací hal (viz Vyhlášení soutěží).

ano

ne

*) hodící se zakroužkujte

Kontrola hřiště technickou komisí proběhla naposledy dne:
Hřiště je zařazeno do kategorie:
Certifikát techn. komise platný do:
Není-li možno uvést výše pořadované údaje, požádá klub o kontrolu technickou komisí.
Za klub kontrolu koordinuje (příjmení a jméno): ……………………………………………………………………………………
e-mail: …………………………………………………………………………….. telefon: ………………………………………………….
V. Klub přikládá k přihlášce přílohy o přihlašovaných družstvech (samostatně za každé přihlášené družstvo na jednom listu A4)
VI. Klub potvrzuje, že seznámil všechny uvedené funkcionáře se skutečností, že kontaktní údaje uvedené v přihlášce družstva
nebo klubu (adresa, telefon, e-mail) budou zveřejněny na webových stránkách ČBF a tito s tím výslovně souhlasí
V

dne

razítko klubu

podpis(y) oprávněných osob
Další důležitá sdělení klubu (např. sdělení o obsazení haly v některém hracím termínu, požadavky na přidělení losovacího čísla
apod. …) uveďte na volném listě
počet příloh: …………….

Tuto přihlášku odešlete nejpozději do 15. 6. 2017 na adresu:
Detašované pracoviště ČBF, Máchova 108, 386 01 STRAKONICE
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