BEZPEÈNÁ

®

kontaktní adresa:
Cech MZS-ČR, z. s.
Modenská 697/6
190 00 Praha
www.cmzs.cz

ZEMÌ

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE O ČLENSTVÍ V NEZISKOVÉ ORGANIZACI:
CECH MECHANICKÝCH ZÁMKOVÝCH SYSTÉMŮ ČESKÉ REPUBLIKY, z. s.
Já níže podepsaný/á:

Nar.:

Bytem:
Firma:
Tel.:

IČO:
E-mail:

Web:
tímto potvrzuji, že souhlasím s níže uvedenými podmínkami přijetí za člena CMZS a doložím veškeré uvedené dokumenty elektronicky nebo poštou na kontaktní adresu CMZS. Dále potvrzuji, že jsem se seznámil/a se Stanovami CMZS, Jednacím řádem CMZS. Zavazuji, se dodržovat Kodex etiky Hospodářské komory a Kodex etiky Cechu MZS. Informace, které získám na cechovních školeních, seminářích apod., budu
považovat za DŮVĚRNÉ a budu je využívat jen pro sebe a svoji firmu.
Uveďte, prosím, garanta za vaši osobu, člena CMZS:

(Jiného člena z vašeho okolí, který vás zná, nebo vašeho dodavatele/výrobce/distributora zboží, pokud je členem CMZS)

Podmínky k přijetí za člena Cechu MZS-ČR
1) Prostudovat stanovy cechu, jednací řád a kodex etiky CMZS.
3) Vytisknout toto čestné prohlášení, vyplnit jej, podepsat (případně vč. razítka), naskenovat a přiložit jako
soubor (ve formátu PDF/JPG) do on-line formuláře uchazeče na webu www.cmzs.cz.
4) Vyplnit on-line formulář uchazeče na webu www.cmzs.cz.
5) Přiložit do on-line formuláře, jako soubory, (ve formátu PDF/JPG) fotokopie/skeny následujících dokumentů:
a) Živnostenský list u fyzických osob / Výpis z obchodního rejstříku u právnických osob
b) Výpis z trestního rejstříku − popřípadě čestné prohlášení o bezúhonnosti
c) Čestné prohlášení o dosavadní praxi, její délce a kvalifikaci (volnou formou)
Pokud jste již držitelem:
d) Koncese k poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
e) Osvědčení o získání profesní kvalifikace Zámkař (69-038-H)

Dne:

Podpis (razítko):

Poznámka:
Uchazeč je/není přijat po projednání na Představenstvu CMZS, na základě hlasování Valné hromady (1x ročně na jaře, obvykle
ve 4.-5. měsíci). Nový člen ,po přijetí, zaplatí roční členský příspěvek 2 000 Kč u fyzických osob a 5 000 Kč u právnických osob.

