ČLENSKÁ PŘIHLÁŠKA
Komitét pro udržování památek z války roku 1866, z.s.
se sídlem Eliščino nábřeží 465/7, 500 03 Hradec Králové
Příjmení: ……………………………………………………………………………………
Jméno: …………………………….………

Datum narození: …………………….

Obec: ……………………………………..

PSČ: ……………………………….....

Ulice (obec): …………………………….…

Číslo: ………………………………...

Telefon mobil.: ……………………….….

E-mail: ……………………………

Profese (povolání): ………………………………………………………………………….
Činnost Komitétu 1866 mohu podpořit v oblasti:
a) oprav a péče o památky

konkrétně jak: ……….……………………………………………

…………………………………………………………………..………………………………………
b) manuální práce při brigádách a terénních pracích
c) publikační činnosti – články do tisku, knižní průvodci, spolkový časopis
d) fotodokumentace památek
e) organizování akcí pro veřejnost – pomoc pořadatelská a průvodcovská
f) práce na počítači – psaní textu, grafika, tvorba www stránek, tvorba katalogů a fotodokumentace
g) znalosti německého jazyka – překlady textů, průvodcovství
h) jednáních s úřady samosprávy
i) pouze jako přispívající člen
j) jiná činnost ……………………………………………………………………………………….
Jakožto žadatel o členství podáním přihlášky prohlašuji, že souhlasím se stanovami spolku.

Podpis: ………………………………………
K přihlášce přikládám svoji fotografii (3,5x4,5 cm) na spolkový členský průkaz.
Přijetí za člena na zasedání předsednictva dne: ………………………………..
Poznámka: ………………………………………………………………………………….
Svým podpisem na přihlášce dáváte souhlas k tomu, aby Vámi uvedené údaje byly zpracovávány v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů pro další
využití za účelem evidence členské základny Komitétu 1866.

Komitét 1866 svým členům nabízí:
možnost publikování článků, zpráv, výsledků výzkumů, reportáží a recenzí zabývajících se
problematikou války 1866 ve spolkovém časopise Bellum 1866
zpřístupnění spolkové knihovny, čítající více jak 700 titulů věnujících se událostem
prusko-rakouské války roku 1866 a péči o válečné hroby
(značná část již v digitální podobě, více na www.komitet.1866.cz - sekce Knihovna)
zvýhodněný nákup materiálů distribuovaných spolkem
(starší čísla spolkového časopisu Bellum 1866)
pravidelné informování o činnosti spolku prostřednictvím informačního Bulletinu, spolkového časopisu a
aktualit uveřejňovaných na portále www.1866.cz
seberealizaci a možnost zapojení do péče (v rámci Evropy) o unikátní soubor válečných památek, hrobů a
pietních míst na území České republiky ve spolku s tradicí sahající do roku 1888

Úhradou členského příspěvku (aktuálně 500,- Kč) jsou finančně podpořeny mimo jiné i spolkem
organizované drobné opravy a údržba válečných památek z prusko-rakouské války roku 1866.
Každý člen si příspěvkem rovněž uhrazuje předplatné dvou čísel spolkového časopisu.
(více na www.komitet.1866.cz – sekce Dokumenty, Stanovy Komitétu 1866)

