
P�ihláška do Moravsko - Slezského dobrman klubu  

 

P�ihlašuji se za �lena MSDK a souhlasím s jeho posláním,budu podporovat p�edm�t jeho 
�innosti,dodržovat platný zákon na ochranu zví�at, a ve své zájmové �innosti jako �len MSDK 
budu plnit i interní normy a usnesení �lenských sch�zí a orgán� klubu. 
    
Jméno a p�íjmení : 
 
Adresa : 
 
                                                                                                 PS�: 
 
Datum narození :                                   
Telefon :                          
E-mail : 
  
�len kynologického klubu v :  
 
Mám psa / fenu - jméno a chovatelská.stanice :  
1. 
 
2. 
 
3.        
                                                    
4.        
                                                                                                         
Datum :                                                     Podpis :                  
 
 
Tuto p�ihlášku prosím zašlete na adresu jednatele MSDK: �  
Bronislav Rež�ák, Nová Ves �. 264, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí 
 

Kopii úst�ižku o zaplacení prosím nalepte ZDE: 
��

Místo pro nalepení kopie úst�ižku 
o zaplacení poplatku. 
Bez tohoto dokladu  

nebude p�ihláška p�ijata 

 

Poplatek 600,-K� prosím zašlete složenkou typu C na adresu: ��

Irena Karásková, K Pasekám 729, 760 00 Zlín 
 

se zprávou pro p�íjemce: �lenství MSDK 2008 
(Poplatek zahrnuje �lenský p�ísp�vek ve výši 500,-K� a zápisné do MSDK 100,-K�) 

Bedřich Citora, Trojanovice 188, 744 01  Frenštát p. Radhoštěm

2015

Přihláška do Spolku Moravsko-Slezský dobrman klub

Adresa :

Jméno a příjmení :

     Přihlašuji se za člena Spolku MSDK a souhlasím s jeho posláním, budu podporovat předmět jeho činnosti, 
dodržovat platný Zákon na ochranu zvířat, a ve své zájmové činnosti jako člen MSDK budu plnit i interní normy
 a usnesení členských schůzí a orgánů klubu.
     Na základě Zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů prohlašuji, že souhlasím se zpracováním svých
 osobních údajů v databázi MSDK. Souhlasím s předáním svých osobních údajů zpracovateli, pořadatelům soutěží
 a výstav, nadřízeným kynologickým orgánům, a s jejich zveřejňováním včetně výsledků akcí, výstav a sportovních
 výkonů v médiích, a se zveřejněním svých osobních údajů v souvislosti s výkonem své funkce v orgánech klubu. 

Přihláška do Spolku Moravskoslezský dobrman klubPřihláška do Spolku Moravskoslezský Dobrman Klub (MSDK)Přihláška do Spolku Moravskoslezský dobrman klub (MSDK)

600,-Kč

700,-Kč

100,-Kč600 Kč 400 Kč )

1.000 Kč


