
 

 

 

PŘIHLÁŠKA DO JESENÍKY – SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU 

Žádám o přijetí za řádného člena / přidruženého člena* Jeseníky – Sdružení cestovního 
ruchu, zájmového sdružení právnických osob. 

*Nehodící se škrtněte, viz k rozlišení člena a řádného člena dále § 4 a § 5 Stanov. 

Údaje o osobě žádající o členství v Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu: 

Název právnické osoby nebo 
příjmení, jméno, titul fyzické 

osoby: 
 

Právní forma:  

IČ / DIČ:  

Sídlo společnosti:  
ulice, č. p., PSČ, město 

 

Název provozovny: 
Marketingový název subjektu – 

pouze pokud není stejný jako název 
právnické osoby 

 

Kontaktní adresa provozovny:  
ulice, č. p., PSČ, město – pouze 

pokud není stejná jako sídlo spol. 
 

Telefon:  

Email:  

Web:  

Další informace:  

 
Souhlasím se stanovami a s úhradou členského příspěvku, který uhradím na základě Stanov Jeseníky 
– Sdružení cestovního ruchu, zejm. § 3, § 4, § 5 a § 6. Povinnost úhrady členského příspěvku vyplývá 
přímo ze Stanov a o jeho výši rozhoduje Valná hromada Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu na 
základě § 3, odst. 6, Stanov, na každý kalendářní rok (nejpozději do 15. dubna). 

Naši organizaci bude v Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu zastupovat osoba: 

Příjmení, jméno, titul:  

Telefon:  

Email:  

 

V ……………….   dne: ………………. 

       …………………………………………  

       Razítko a podpis: 

 

 

 



 

 

 

Kontaktní údaje: 
 

Sídlo:       Pobočka: 

Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu  Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu 

Palackého 1341/2     8. května 913/20, 787 01, Šumperk 

790 01 Jeseník     787 01 Šumperk 

 

Kontaktní osoba:     Mgr. Tomáš Rak, MBA 

rak@jeseniky.cz 

+420 773 771 733 

 

Předseda Správní rady:    Ing. Adam Kalous 

Předseda Dozorčí rady:    Ing. Jiří Juřena 

Datová schránka:     aq3ikqx 

Bankovní spojení:     ČSOB, a.s., Šumperk, 154148788/0300 

Oficiální webová adresa pro členy:  https://scr.jeseniky.cz 

Oficiální emailová adresa pro komunikaci: sekretariat@jeseniky.cz 

Email pro zasílání novinek ke zveřejnění:  novinky@jeseniky.cz 

Email pro zasílání podnětů k řešení:  info@jeseniky.cz 

 

Transparentní účet J-SCR – hlavní účet:   

https://www.csob.cz/portal/firmy/bezne-ucty/transparentni-ucty/ucet/-/ta/154148788 

Transparentní účet J-SCR – sbírka LBT: 

https://www.csob.cz/portal/firmy/bezne-ucty/transparentni-ucty/ucet/-/ta/283995131 

   

BEZPLATNÁ INFOLINKA JESENÍKY:  800 022 840 

 

 

 
 

Členská sekce:  

důležité dokumenty, databanka obsahu (fotografie, videa, mapy,…), diskuse 

Vstup do členské sekce: https://admin.jeseniky.cz 

Přihlašovací jméno:  

Heslo: 
 
 

po prvním přihlášení si jej prosím změňte 

 


