
 

Fokionos Negri 84, 116 31 Athény, tel.: +30 697 496 8718, www.cksva.cz, cksva@cksva.cz 

 

Český krajanský spolek v Athénách (ČKSvA) 

Přihláška ke členství 
 

 

Jméno a příjmení:________________________________________________________________________________ 

 

Bydliště (ulice, psč, obec):__________________________________________________________________________ 

 

Mobil:_____________________________________  E-mail:______________________________________________     

 

Tímto se přihlašuji ke členství v “Českém krajanském spolku v Athénách“ s oficiálním řeckým názvem „Σύλλογος 

Τσεχικής Κοινότητας στην Αθήνα“ a potvrzuji, že jsem se seznámil/a s obsahem stanov spolku. 

Hodlám se dle svých možností podílet na činnosti spolku a spolupracovat při naplňování jeho cílů. Dále souhlasím se 

zařazením níže uvedených osobních údajů do seznamu členů s tím, že tyto údaje budou v souladu s příslušnými 

právními předpisy, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů, používány pouze pro vnitřní potřebu spolku. 

Svým podpisem potvrzuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé. Souhlasím se zveřejňováním fotografií, na 

kterých jsem zachycen já i členové mé rodiny včetně dětí z akcí pořádaných krajanským spolkem na webových 

stránkách a sociálních sítích spolku, popřípadě k další propagaci spolku nejen na internetu (např. plakáty, letáky, 

zprávy na příslušná ministerstva, apod…).  

Pokud můžete jakkoli přispět k realizaci cílů sdružení, uveďte prosím své možnosti a dovednosti:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Athénách dne _____________________   Podpis:
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DODATEK K PŘIHLÁŠCE (pro členy s dětmi) 

 

Přeji si pojistit své děti v rámci aktivit spolku:   ANO  NE 

 

Celé jméno dítěte tak, jak je uvedeno v oficiálních dokladech   Datum narození dítěte 

 

___________________________________________________________  _____________________________ 

 

___________________________________________________________  _____________________________ 

 

___________________________________________________________  _____________________________ 

 

 

ΜÁM ZÁJEM O VÝUKU ČESKÉHO JAZYKA?   ANO   NE  šk.rok:________________________ 

 

Uveďte jméno a věk dítěte       úroveň českého jazyka 

 

___________________________________________________________  _____________________________ 

 

___________________________________________________________  _____________________________ 

 

___________________________________________________________  _____________________________ 

 

A) Rozumí a bez problémů 
komunikuje v ČJ (výborná 
znalost) 

B) Rozumí a komunikuje v ČJ,  
ale v omezené míře (středně 
dobrá znalost) 

C) Žádné nebo jen velmi základní 
porozumění  

 

Připravujete se na přezkoušení z českého jazyka v ČR?  

  

ANO   NE 
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