
ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s.            Přihláška člena 
1x zůstává v přijímacím SSK až do odchodu člena.  
Po vyplnění zaslat 1x na sekretariát ČSS spolu s fotografií člena! 
Název přijímacího SSK Evid. č. SSK Evidenční číslo člena 

 Č-  

Příjmení Titul 

  
Jméno Datum narození 

  
Občanství Rodné číslo 

  

Trvalé bydliště 
Ulice a číslo domu 

 
Obec a její část PSČ 

  
Telefon e-mail 

  
Korespondenční adresa (v případě, že je stejná jako trvalé bydliště nevyplňujte) 
Ulice a číslo domu 

 
Obec a její část PSČ 

  
Přihlašuji se za člena Českého střeleckého svazu, z.s. a zavazuji se dodržovat stanovy a ostatní svazové 
předpisy. Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené osobní údaje jsou pravdivé a mohou být vedeny 
v centrální evidenci ČSS. Zároveň stvrzuji, že jsem byl informován o zpracování mých osobních údajů 
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ČSS, z.s. 

   
V dne podpis člena 
U nezletilých souhlas 
zákonného zástupce:  
 Příjmení a Jméno podpis 
Datum přijetí do ČSS podpis zodpovědné osoby v přijímacím SSK, případně razítko 
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