Průkaz č. ……………......................................
Zápisné + členský poplatek
zaplaceno Kč ............................................

Průkazkové foto
35x45 mm nebo
elektronické
(rozlišení 300 dpi
ve formátu JPG)
zaslat na adresu
kancelar@syndikatnovinaru.cz

Přihláška odevzdána dne: .....………………….
Osobně – poštou: ......………………………………

S Y N D IK ÁT N O V I N Á Ř Ů Č R , z . s.
110 00 Praha 1, Senovážné nám. 23

PŘIHLÁŠKA

za řádného člena SNČR

Vyplňte hůlkovým písmem:

Příjmení: ……………………………………………………………….

Jméno: ……………………………………………………………………….

Datum narození: ……………………………………… Státní příslušnost: ………………………………………………………………….…….

Trvalé bydliště:

PSČ: ………………

Obec: ………………………………...………………….. Ulice a číslo: ………....……………………………………………

Adresa pro zasílání pošty: …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefon: …………………………………………………….

E-mail: …………………………………………………………………………………….

Novinářské profesi se věnuji od r.: ……………………….

Jako novinář pracuji

–
–
–
–

v hlavním pracovním poměru
jako volný novinář
jsem student
jako důchodce

Svým podpisem stvrzuji, že jsem se seznámil/a a souhlasím se Stanovami SN ČR, z.s. a zavazuji se k jejich dodržování.
Zároveň prohlašuji, že veškeré osobní i jiné údaje mnou uváděné v této přihlášce, jakož i údaje o mé novinářské
činnosti, jsou pravdivé a že jakoukoli změnu všech uvedených údajů bezodkladně oznámím kanceláři SN ČR.

Souhlasím s tím, aby kancelář SN ČR mohla, v odůvodněných případech, poskytnout tyto kontaktní údaje
adresu,

telefon,

e-mailovou adresu jiným členům SN ČR

Datum: ……………………………….

Podpis uchazeče o členství v SN ČR: …………………………………………………………

j Vyjádření územního sdružení či jiného orgánu SN ČR:
Datum: ………………………………

Podpis: ……………………………………

Razítko: ……………………………………………….

j Rozhodnutí členské komise:

Datum: …………………………….

Podpisy: ……………………………………………………………………

Kontakty:
Syndikát novinářů ČR, z.s. 110 00 Praha 1, Senovážné nám. 23
Tel.: 224 142 456
FAX: 224 142 448
E-mail: kancelar@syndikat-novinaru.cz
www.syndikat-novinaru.cz
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VYPLŇTE, PROSÍM, POUZE ČÁST, KTERÁ SE VÁS TÝKÁ
Pracuji v médiu (název): ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zaškrtněte (deník, týdeník, měsíčník, rozhlas, televize, elektronické médium, jiné, případně jiná periodika)

Od roku: …………………… Adresa: …………………………………………………………………………………………………………………………

Tel.: …………………………… FAX: ………………………………… E-mail: ……………………………………………………………………………
Pracovní zařazení : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Potvrzení redakce (podpis šéfredaktora a razítko redakce): ………………………………………………………………………………..

2

Publikuji jako volný novinář

Profesi novináře věnuji větší část své pracovní doby a příjmy z této činnosti tvoří většinu mých veškerých příjmů.

Spolupracuji s médiem (název média) ……………………......................…………………………………………………………...............

Spolupráci potvrzuje redakce (název, podpis, razítko) ………………………………………………………………………………………….

Mimo to spolupracuji také s redakcí (název) …………………………………………………………………………………………………….….
Přikládám výstřižky nebo kopie uveřejněných prací a článků.

3

Jsem studentem školy (název a adresa školy): …………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Při studiu spolupracuji s redakcí (název a adresa redakce): ………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Potvrzení školy (podpis a razítko): ………………………………………………………………………………………………………………………

Završení studia se zavazuji oznámit kanceláři SN ČR do 30 dnů po jeho skončení (podpis uchazeče): ………………...…
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Jsem novinářem – důchodcem od roku ………………..

V době mé aktivní činnosti jsem pracoval v redakci (název) …………………………………………………………………………………

jako (pracovní zařazení) ………………………………………………………………………………….
5

V případě, že budu přijat za člena SN ČR, žádám, abych byl zaregistrován v následujícím územním sdružení nebo
klubu: ………………………………………………………………………………….
a) žádám, abych byl zaregistrován v některém z územních sdružení nebo klubu.
b) nežádám, abych byl zaregistrován v některém z územních sdružení nebo klubu

j

V případě potřeby přiložte širší vyjádření zvlášť.

