cESKY KLUB MAJITELU AMERICKYCH AUTOMOBILU (CKMAA)
Cadillac Route 66, 294 42 Luštěnice – Pelechov

ICO: 265 88 340

Nezávislé sdružení majitelů a příznivců amerických vozů všech ročníků a kategorií,
jehož členem se může stát kdokoliv, ať už vlastní americký vůz, či nevlastní.
Naše aktivity
– pořádáme dva srazy US CARS ročně (jarní a podzimní), oba s dlouholetou tradicí
		
– pro své členy (s historickým vozidlem) uskutečňujeme vždy na jaře testační den
		
– vydáváme klubový časopis FullSize
		
– provozujeme vlastní internetové stránky www.americancars.cz
Co nabízíme
– sounáležitost s lidmi nadšenými pro americká auta
		
– možnost používat vašeho amerického veterána legálním způsobem (podle platných předpisů FIVA)
		
– členské výhody (zdarma vstup na klubové akce, zdarma VHS/DVD záznamy z vybraných akcí)
		
– informace o celkovém dění US CARS v ČR (internet, časopis, osobní pozvánky)
		
– všeobecné poradenství v oblasti US CARS
Co požadujeme – včasné zaplacení členského příspěvku (nejpozději do konce I. čtvrtletí )
		
– účast na valné hromadě pořádané vždy jednou do roka
Výše členských příspěvků: řádný člen platí 1000 Kč za kalendářní rok
			
nový člen platí první členský příspěvek s ohledem na datum vstupu poměrnou částkou
		
– při vstupu v I. čtvrtletí (do 31. března) činí členský příspěvek 750 Kč
		
– při vstupu v II. čtvrtletí (do 30. června) činí členský příspěvek 500 Kč
		
– při vstupu ve III. čtvrtletí (do 30. září) činí členský příspěvek 250 Kč
		
– při vstupu ve IV. čtvrtletí (do 31. prosince) činí členský příspěvek rovnou 1000 Kč na další rok
Způsob placení čl. příspěvků: 1 – složenkou (poštovní poukázka A) na účet klubu
2 – bankovním převodem na účet klubu
3 – osobně předsedovi klubu panu. Ing. Plašilovi
!!! EVIDENCE ČLENA PROBĚHNE AŽ PO UHRAZENÍ ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU !!!
Číslo bankovního účtu klubu ČKMAA: 537 272 0001/2700 (při placení převodem i složenkou uvádějte vždy
vaše rodné číslo jako variabilní symbol a do zprávy pro příjemce své jméno a příjmení.
Bez uvedení těchto údajů není možné identifikovat vaši platbu!!!
Kontakty
		
		
		

– předseda a statutární zástupce klubu:
Ing. Miloslav Plašil		
– klubový časopis a internetové stránky:
Petr Bellinger
739 517 105
– testace historických automobilů:		
Petr Pelech
603 482 061
– mailová adresa klubu (adresa z níž vám bude chodit klubové info)		

plasilmiloslav@seznam.cz
petr@bellinger.cz
garaze-vltava@volny.cz
ckmaa@seznam.cz

ODDĚLTE PRVNÍ ČÁST A USCHOVEJTE * ŘÁDNĚ VYPLNĚNOU DRUHOU ČÁST ZAŠLETE K EVIDENCI NA ADRESU:

PETR BELLINGER, DRAŽKOVICE 135, 533 33 PARDUBICE * více info o klubu na: www.americancars.cz

PRIHLASKA DO CKMAA

Přihlašuji se tímto do ČESKÉHO KLUBU MAJITELŮ AMERICKÝCH AUTOMOBILŮ
a svým podpisem se zavazuji dodržovat stanovy klubu v jejich plném znění (najdete na webu)
JMÉNO A PŘÍJMENÍ: .....................................................................................................................................
DATUM: .................................................. PODPIS: ......................................................................................

EVIDENCNI LIST CLENA CKMAA:
JMÉNO A PŘÍJMENÍ: ............................................................................................................................. TITUL: .............................
ADRESA: ..................................................................................................................................................... PSČ: .............................
RODNÉ ČÍSLO: ............................................................................. (je důležité pro identifikaci plateb)
TELEFON: ...................................................................................... E-MAIL: ...................................................................................
VÁŠ AMERICKÝ AUTOMOBIL TOVÁRNÍ ZNAČKA: ................................................................................................................
TYP (co nejpřesnější celý název): .........................................................................................................................................................
ROK VÝROBY: ............................ TYP MOTORU (V8,V6, R6 apod.): ............... ZDVIHOVÝ OBJEM: ....................................
DALŠÍ VLASTNĚNÉ AUTOMOBILY: ................................................................................................................................................
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