Členské číslo

Přihláška ke členství
v Zemské stavovské rodové unii

Místo pro
fotografii

Titul, jméno, příjmení:
Obec:

Ulice:

Telefon domů:

do práce:

Datum narození:

Číslo:
mobil:

PSČ:

e-mail:

Místo narození:

Státní příslušnost:

Povolání:

Rod, ze kterého pocházím (nobilitovaný nebo podle povolání předků:
Potvrzuji svým podpisem, že souhlasím s použitím osobních údajů uvedených v přihlášce v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. pro vnitřní
potřebu ZSRU.
V případě ukončení svého členství v ZSRU jsem si vědom a souhlasím s tím, že přihláška do ZSRU, udělení či uznání erbu i genealogické
podklady, které jsem zaslal ZSRU zůstávají majetkem ZSRU.
Souhlasím s tím, že můj erb a vývod do 16 předků může být publikován v ZSRU nebo subjektem, který se ZSRU spolupracuje, v odborné
literatuře k dalšímu studiu.
Mám zájem pracovat
v jednom z uvedených
krajů: (zatrhněte)

Benešov

Brno

Chrudim

Liberec

Ostrava

Plzeň

Praha

Žatec

Mám zájem pracovat
v komorách (zaškrtněte):

Genealogicko - heraldické

Slib člena:

Historicko - kulturní a památkové

Olomouc

Opava

Organizační

Zahraniční

V jiné oblasti:

Slibuji na svou čest před přítomnými svědky:
- že budu jednat tak, aby můj erb byl vždy čistým štítem mé osoby, rodiny a rodu;
- že budu plnit členské povinnosti Zemské stavovské rodové unie a pomáhat ostatním členům

Čestné prohlášení: Prohlašuji, že nejsem stoupencem hnutí, která potlačují lidská práva a svobody.
Povinné přílohy:

Platný "Výpis z rejstříku trestů" a fotografie žadatele o členství.

V

dne

podpis .........................................................................

Schvalovací doložky:
Vyjádření hejtmana Rodového kraje: ................................................................................. datum a podpis ......................................................
Projednáno a doporučeno Zemskou stavovskou radou ................................................................................ dne: ..............................................
Schválení Zemským starostou: .......................................................................................... datum a podpis ......................................................
Slib člena složen dne .............................................
Ukončení členství:
Důvod ukončení členství .....................................................................................................................................................................................
Datum projednání Zemskou stavovskou radou ............................................ datum ukončení členství .......................................................
Poznámky: Vyplňte pomocí PC a vytiskněte. Případně vytiskněte a vyplňte ručně.
Přihlášku předejte spolu s fotografií a platným Výpisem z rejstříku trestů hejtmanovi vybraného Rodového kraje.

