
Přihláška do Severské společnosti 

Severská společnost je zájmové sdružení občanů, kteří chtějí rozvíjet všestranné přátelské styky se 
zeměmi evropského severu Dánska, Finska, Islandu, Norska a Švédska. Působí na celém území naší 
republiky. Severská společnost pořádá pro své členy celou řadu pořadů a akcí, na projekt její čin-
nosti přispívá i Ministerstvo zahraničí. Akce pořádané Severskou společností jsou primárně určeny 
pro její členy, v případě volných míst v sále jsou vítání i ostatní zájemci. 

Vyplněním a odesláním níže uvedené formuláře se můžete do Severské společnosti přihlásit. Prostu-
dujte si prosím i Stanovy Severské společnosti, které jsou pro každého člena závazné. 

Jméno a příjmení: 

Rok narození (nepovinné): 

Adresa, město, PSČ: 
 

Telefon: 

E-mailová adresa: 

Žádám o evidenci v pobočce:   Praha  /  Brno   (označte požadovanou pobočku) 

Chci se aktivně účastnit činnosti v sekci (označte žádný, jeden či více států): 

    Dánsko  /  Finsko  /  Island  /  Norsko  /  Švédsko 

Okruh zájmů ve vztahu k činnosti v Severské společnosti: 

 

 

 

Jsem:   pracující  /  student  /  nepracující senior    (nehodící se škrtněte) 

 

Chci zasílat pozvánky na akce a další informace o Severské společnosti pouze na výše uvedenou e-
mailovou adresu.    ano  -  ne 

V případě nesouhlasu Vám budou informace zasílány na poštovní adresu – vzhledem k nutnosti šet-
řit náklady na poštovném však vedení Společnosti doporučuje tento elektronický způsob komunika-
ce. Prostřednictvím e-mailu Vám také můžeme zasílat aktuální zprávy a informace, které běžnou 
poštou nerozesíláme. 

Svým podpisem stvrzuji, že jsem si přečetl / a Stanovy Severské společnosti, souhlasím s nimi a 
zavazuji se podle nich řídit. 

Dále souhlasím s tím, aby Severská společnost uchovávala a zpracovávala v souladu se zákonem č. 
101 / 2000 Sb. o ochraně osobních údajů mé osobní údaje uvedené v této přihlášce. Údaje nebudou 
předány třetím osobám. 

Pokud jsem uvedl / a e-mailovou adresu, souhlasím s tím, aby mi Severská společnost na ni zasílala 
důležité informace pro členy. 

Datum a podpis: 

 

V roce 2008 byl Valnou hromadou stanoven roční členský příspěvek takto: 
  - pro pracující ve výši 300,- Kč 
  - pro studenty a nepracující seniory (důchodce) ve výši 200,- Kč 

Zápisné se hradí zároveň s prvním členským příspěvkem ve stejné výši, jako členský pří-
spěvek. Informace o způsobu platby obdržíte od sekretáře Severské společnosti po ode-
slání přihlášky. 

  


