
ČESKÁ SKLÁŘSKÁ SPOLEČNOST o.s.
    Sekretariát:   466 04 Jablonec nad Nisou, Arbesova 66a

e-mail : secretary@czech-glass-society.cz
IČ 18382649 č. ú. : 900937309/0800

Přihláška za člena České sklářské společnosti

Jméno a příjmení  :  Titul  :  
Datum narození :  
Zaměstnavatel  : Zaměstnání  :  
Bydliště – město :  Ulice čp. :   
PSČ  :  
Telefon do zaměstnání  : Fax  :
Telefon do bytu  :  e-mail : 

Přihlašuji se k činnosti do sekce (v sekcích):
 1     Sklářské suroviny, pece a tavení
2.    Sklářské stroje a tvarování
3.    Laboratorní metody a vlastnosti skla
4.    Ekologie a sklářství
5.    Nové skelné materiály
6.    Historie sklářských technologií
7.    Řízení technologických procesů
8.    Sklářské školství 

 Datum 
 
Informace o naší činnosti jsou zveřejňovány v časopise SKLÁŘ A KERAMIK. Prosíme, sledujte ho.
Podmínky členství  :

Finanční prostředky, členské příspěvky a hospodaření

1. Základními finančními prostředky ČSS jsou:
a) příspěvky individuálních a kolektivních členů
b) dotace a příspěvky  ČS VTS, případně jiných orgánů a organizací
c) příjmy z vlastní odborné činnosti.

2. Výše ročního členského příspěvku činí:
- u individuálního člena 400 Kč a u důchodců bez vlastního příjmu a studentů 200 Kč
- u kolektivních členů (podnikatelských subjektů) s 1 zaměstnancem  400 Kč, 
  do 25 zaměstnanců 5000 Kč, od 26 do 250 zaměstnanců  10 000 Kč a nad 250  zaměstnanců 20 000 Kč,
- u ostatních kolektivních členů (školy, muzea apod.) 1000 Kč. 

3. Roční členský příspěvek je splatný nejdéle do 30. 4. běžného roku.
Při nezaplacení členského příspěvku může výbor pozastavit členovi výhody vyplývající z členství na dobu až 1 roku. 
Při opakovaném neplnění této povinnosti jej může zbavit členství.

4. Finanční prostředky slouží k ekonomickému zajištění činnosti ČSS podle schváleného rozpočtu vždy na kalendářní rok.
5. Právo disponovat finančními prostředky mají pouze volené orgány a jimi pověření pracovníci na základě podpisového práva.
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