
1.

IČO: DIČ:

       *

       *

2C. Čl.4/3/c Stanov SZĽH-Zák.č.303/1995 Z.z. a nasl.-príspevková organizácia:        *

2D. Čl.4/3/d Stanov SZĽH-Zák.č.213/1997 Z.z. a nasl.- nezisková organizácia:        *

3A. Názov štatutárneho orgánu (predstavenstvo,konateľ,prokúra,Výk.výbor,riaditeľ atď.):        *

3B. Meno a priezvisko štatut. orgánu, forma štatutárstva, vzorový podpis:        *

3C. Meno a priezvisko zástupcu štatut. orgánu, forma štatutárstva, vzorový podpis:        *

E-mail: Tel.:   Fax: web:

Domovský zimný štadión pre súťaže (adresa):

      Ďalšie subjekty združenia (názvy):

1A. Mediálny názov (vypíšte, len ak nie je totožný s 1):

EČČ
 

 

 

 
 

             ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA do súťaží riadených SZĽH 2016 / 2017
 

2B. Čl.4/3/a Stanov SZĽH - 83/1990 Zb. a nasl. - občianske združenie:

Liga kadetov; 1. liga starších žiakov; 1. liga mladších žiakov; 2. liga starších žiakov; 2. liga mladších žiakov; iná (vypíšte):

Záväzne prihlasujeme družstvá nášho klubu do súťaží riadených SZĽH: Extraliga seniorov; 1. liga seniorov; 

(forma štatutárstva podľa výpisu OR SR, MV SR = napr. predseda predstavenstva, konateľ, predseda o.z., podpredseda výkonného výboru, riaditeľ a pod.) 

2A. Čl.4, bod 3, písm. b) Stanov SZĽH - obchodná spoločnosť:

 Extraliga juniorov; Extraliga dorastu; 1. liga juniorov; 1. liga dorastu; 2. liga seniorov; 1. liga / Extraliga žien;

IČ DPH:  

3. NÁZOV A ZÁSTUPCA /-OVIA  ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU (podľa výpisu OR SR,MV SR a pod.):     

1B. Spoločný názov združenia (podľa čl. 4/11 Stanov SZĽH):

1. PRESNÝ A ÚPLNÝ NÁZOV (podľa výpisu registrácie OR SR, MV SR):

2. PRÁVNA FORMA / NÁZOV

4. SÍDLO, ADRESA KLUBU A KONTAKT (ak je adresa pre zasielanie pošty iná, uveďte aj tú) :     

Nevyplnené údaje preškrtnite !!! PRIHLÁŠKU ZASIELAJTE ZA KAŽDÚ PRÁVNICKÚ OSOBU SAMOSTATNE.

podpis,čitateľné priezvisko a meno  štatut. orgánu  © SZĽH / apríl 2016 podpis,čitateľné priezvisko a meno štatut. zástupcu

Domovský zimný štadión pre súťaže (adresa):

1. 5. 9.

2. 6.  10.

3. 7. 11.

4. 8. "B" "C" "F" (EČČ)

Funkcia v klube:**

Tel. / mobil: Fax: E-mail:

Funkcia v klube:**

Tel. / mobil: Fax: E-mail:

Funkcia v klube:**

Tel. / mobil: Fax: E-mail:

Funkcia v klube:**  

Tel. / mobil: Fax: E-mail:

Funkcia v klube:**

Tel. / mobil: Fax: E-mail:

Mobil/Fax:

Počet príloh:

poriadkami a smernicami SZĽH v znení neskorších zmien a doplnkov. Členský príspevok SZĽH uhradený (pošt. pouk., bank. prev. a pod.) dňa:     /       /        .

Meno a priezvisko:

dorastenci a žiaci jednotlivo pre družstvá.  Zoznamy kmeňových hráčov v kategórii žiakov po jednotlivých družstvách (ročníkoch) predložia na 

5. OSTATNÉ USTANOVENIA

Meno a priezvisko zástupcu štatut. orgánu (ZŠO)

 SZĽH 2016/17 na adresu: Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava. O zaradení družstiev klubov do príslušnej súťaže sa rozhoduje v súlade so Stanovami,

Meno a priezvisko vedúceho zimného štadióna:

Meno a priezvisko:

Generálny sekretár SZĽH vyhlasuje v súlade s čl. 1, písm. m) SP SZĽH deň 30. apríl 2016 za termín doručenia tejto záväznej prihlášky do súťaží

Meno a priezvisko:

samostatné čestné prehlásenie v zmysle stanovených podmienok. Zástupca štat. org. súhlasí so zverejnením údajov uvedených v prihláške do Rozpisu

Meno a priezvisko zástupcu štatut. orgánu (ZŠO)

príslušný regionálny zväz v zmysle čl. 1,písm. m) SP SZĽH a ďalších interných smerníc riadiacich orgánov, regiónov alebo SZĽH.

** (funkcia v klube = napr. prezident, viceprezident, gener. manažér, šport. man., riaditeľ, man. mládeže, man. žensk. hokeja, sekretár/-ka, asistent/-ka a pod.) 

súťaže, alebo SZĽH stanoví ďalšie kritériá vo svojich podmienkach, bude povinnosťou klubu, resp. prihlasovateľa priložiť dodatočne k prihláške aj

Dolupodpísaní zástupca/-ovia štatutárneho orgánu týmto čestne vyhlasujú a svojím podpisom potvrdzujú, že údaje uvedené v tejto prihláške sú správne,

úplné a  pravdivé. V prípade zmeny údajov je člen SZĽH povinný dodržať povinnosti v zmysle čl. 5, ods. 2, písm. f) Stanov SZĽH. Ak riadiaci orgán prísluš.

 K prihláške do súťaží predkladanej SZĽH sú kluby povinné priložiť zoznamy kmeňových (aj dlhodobo hosťujúcich) hráčov v kategóriách juniori,

 

(zaškrtnite platiace = F-farma / názov a EČČ materského klubu, alebo názov a EČČ klubu s farmárskym družstvom, "B"-B družstvo, "C"-C družstvo)

 
  

odtlačok aktuálnej pečiatky 

samostatné čestné prehlásenie v zmysle stanovených podmienok. Zástupca štat. org. súhlasí so zverejnením údajov uvedených v prihláške do Rozpisu

súťaží SZĽH 2016/2017, resp. pre účely SZĽH. (Legenda: *vypíšte údaje podľa právnej formy; ŠO - štatut. orgán, ZŠO- zástupca štatutárneho orgánu). 
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