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> V případě většího počtu členů rozšiřte tabulku dle potřeby
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Příloha č. 3 - Program č. 4/2016 - Podpora celoroční činnosti sportovních organizací/sportovců

Č.

Členské příspěvky
do 18 let 

(označte X )

Bydliště                          

(město, ulice)
Příjmení Jméno

Seznam členské základny předkládejte aktualizovaný ke dni zpracování žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace na 

sportovní činnost.

Do tabulky uvádějte výhradně AKTIVNÍ ČLENY klubu. Za AKTIVNÍHO ČLENA je považována taková osoba, která 

vyvíjí AKTIVNÍ sportovní činnost, reprezentuje sportovní klub, případně se podílí na trenérské činnosti v klubu.

Na předložené informace v tabulce bude ze strany města Orlová dodržován zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.
>

Rok narození

SEZNAM AKTIVNÍCH ČLENŮ ŽADATELE ke dni:

Celkem dětí a mládeže do 18 let

Celkem vybraných člesnkých příspěvků od 1.1.2015 k datu vyhotovení žádosti
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