PŘIHLÁŠKA ŘÁDNÉHO ČLENA ČKBS z.s.
I. Název společnosti:

*správnou odpověď označte křížkem

DIČ:

IČO:
Adresa sídla:
Korespondenční adresa:
Statutární zástupce:
tel.:

e-mail:

Fakturační e-mail:

počet zaměstnanců na HPP:

url.:
Kontaktní osoba pro komunikaci s ČKBS (jméno a příjmení; funkce):

tel.:

e-mail:

II. Oprávnění k podnikání (příloha k přihlášce):
Živnostenský list

Koncesní listina

III. Oborové zaměření činnosti společnosti:
Fyzická ostraha objektů a osob

Provoz PCO – dohledové centrum

Převoz peněz a cenin

Vlastní zásahová jednotka PCO

Detektivní služby

Montáže bezpečnostních technologií (EZS, kamery)

Bezpečnostní školení a poradenství

Montáže mechanických zábranných systémů

Úklid, údržba a ostatní FM činnosti

Zaměstnávání OZP (více jak 50 %)

Nevyplňujte, slouží pouze pro potřeby Českého klubu bezpečnostních služeb z.s.
Datum přijetí řádného člena:

Etický kodex HK ČR podepsán dne:

Český klub bezpečnostních služeb z.s.
Křovinovo náměstí 109/11, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice
tel: +420 773 551 077; e-mail: tajemnik@ckbs.cz; casopis@ckbs.cz
url: www.ckbs.cz

Členské číslo:

IČO:49629344, DIČ: CZ49629344
Zápis u Městského soudu v Praze
Spisová značka: L5759

IV. Marketingové aktivity – zájem o oslovování a zasílání:
Zasílání zajímavých informací, školení, seminářů, apod.:

*správnou odpověď označte křížkem

ANO /

NE

Prezentaci na jednáních prezidia:

ANO /

NE

Účast na výstavách, veletrzích, konferencích:

ANO /

NE

Nabídku termínů konání zkoušek profesní kvalifikace Strážný 68-008-E:

ANO /

NE

e-mail adresa:

preference místa konání zkoušek (zkoušky pořádáme v městech: Brno; Louny; Ostrava; Praha; Třebíč; Žatec):

Nabídku termínů konání zkoušek profesní kvalifikace Detektiv koncipient 68-009-M:
ANO /

NE

preference místa konání zkoušek (zkoušky pořádáme v městech: Brno; Louny; Ostrava; Praha; Třebíč; Žatec):

Zájem o odznak DETEKTIV včetně pouzdra:

ANO /

NE

Zájem o odznak SECURITY včetně pouzdra:

ANO /

NE

Zasílání časopisu ČKBS – titul: BEZPEČNOST a VĚDA (2× ročně zdarma):

ANO /

NE

korespondenční adresa:

Prezentaci společnosti (plošná inzerce, PR článek, …) v časopisu ČKBS – titul: BEZPEČNOST a VĚDA:
ANO /

NE

Souhlasíme se zasíláním informací pro členy klubu na e-mail adresu uvedenou v této přihlášce. Zároveň souhlasíme
s využíváním loga řádného člena na propagačních materiálech ČKBS. Zavazujeme se poskytovat potřebnou součinnost při
zpracování údajů o podnikatelské aktivitě členů klubu (orientační počet zaměstnanců, struktura nabízených služeb, apod) za
účelem získání celkového přehledu o podílu členů ČKBS z.s. na trhu a pro jednání s partnery o množstevních slevách.
Zavazujeme se podílet na práci klubu a přispívat finančně na náklady činnosti klubu částkou dohodnutou a schválenou na
členské schůzi klubu ČKBS z.s. Ve své podnikatelské činnosti budeme dodržovat zásady kodexu etiky přijatého valnou
hromadou (členskou schůzí) ČKBS z.s.

V

Dne

Český klub bezpečnostních služeb z.s.
Křovinovo náměstí 109/11, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice
tel: +420 773 551 077; e-mail: tajemnik@ckbs.cz; casopis@ckbs.cz
url: www.ckbs.cz

razítko a podpis statutárního zástupce společnosti

IČO:49629344, DIČ: CZ49629344
Zápis u Městského soudu v Praze
Spisová značka: L5759

