PŘIHLÁŠKA KLUBU
ZA ČLENA SVAZU
FUTSALU ČESKÉ
REPUBLIKY

Název.........................................................................................................................................

Právní forma .............................................................................................................................
(spolek, obchodní korporace)
IČO...........................................................................................................................................

Sídlo...........................................................................................................................................

ID SFČR* .....................................................

(dále též „klub“)
prohlašuje, že se přihlašuje za člena Svazu futsalu České republiky dobrovolně, uznává
stanovy SFČR a bez ohledu na svoji právní formu se zavazuje řídit se jimi, jakož i ostatními
řády a předpisy SFČR, podřizovat se rozhodnutím orgánů SFČR.
Stejně tak se klub zavazuje řídit se předpisy a rozhodnutími mezinárodních organizací
fotbalu a futsalu UEFA a FIFA.
Klub si je vědom, že vstupem do SFČR získává členská práva a členské povinnosti. Členská
práva a členské povinnosti jsou nezcizitelné a jejich případný převod je možný jen se
souhlasem Výkonného výboru SFČR.

* ID SFČR vyplní Úsek registrace SFČR.
V případě, že klub již byl členským klubem SFČR, vyplní klub ID, které mu bylo přiděleno při předchozí
registraci.

Klub uznává oprávnění SFČR stanovit předpisem podmínky pro změny názvů právnických
osob a je si vědoma toho, že změna sídla, které je uvedeno v této přihlášce, je možná jen se
souhlasem Výkonného výboru SFČR.
Klub se zavazuje svou činností posilovat rozvoj futsalu v České republice a přispívat k
upevňování Svazu futsalu České republiky.

Podpisy statutárních zástupců:

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

Datum: ....................................

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

OSF doporučuje – nedoporučuje Výkonnému výboru SFČR přijetí
......................................................................................................................... za člena SFČR.

Stanovisko OSF:

Přijetí klubu za člena SFČR bylo schváleno Výkonným výborem SFČR dne
.......................................

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

-

K přihlášce přiloží klub, který je spolkem, fotokopii stanov.
Klub, který je obchodní korporací, přiloží k přihlášce spolu s výpisem z veřejného
rejstříku zakladatelskou listinu, společenskou smlouvu, nebo zakladatelskou smlouvu.
Přihlášku klub předloží místně příslušnému okresnímu svazu futsalu SFČR (v Praze
Pražskému svazu futsalu SFČR) k vyjádření.
K přihlášce klub přiloží identifikaci osob oprávněných jednat a podepisovat za
registrující se právnickou osobu a podpisové vzory těchto osob, telefonní čísla,
elektronické adresy, bankovní spojení na právnickou osobu.

