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DIČ: CZ 00548979

____________________________________________________________________________________________

PŘIHLÁŠKA
do soutěže WHIL pro soutěžní ročník 2017-18
Oddíl házené – klub (název pro účely soutěže WHIL) :
Přesný název a IČ právnické osoby, ke které klub/družstvo patří:
Adresa haly :
Telefon do haly :

www stránka klubu :

Organizační pracovník pro WHIL :
Adresa pro zasílání pošty :
Mobilní telefon:
E-mail 1:

E-mail 2:

Bankovní spojení :
IBAN:

BIC:

Trenér družstva (jméno, příjmení, licence):
Statutární orgán oddílu / klubu potvrzuje, že bude dodržovat všechna ustanovení Reglementu
WHIL, Rozpisu soutěže a disciplinárního předpisu WHIL, pravidel házené a legislativních předpisů
příslušného národního svazu, a bude respektovat rozhodnutí orgánů WHIL a řídit se jimi.
Klub bere na vědomí, že podmínkou zařazení do soutěže je uhrazení soutěžního vkladu do
31.5.2017. Současně prohlašuje, že klub ani jeho registrovaní členové nemají žádné neuhrazené
finanční závazky vůči ČSH ani SZH. Klub se zavazuje soutěžní ročník 2017-18 řádně dokončit
s plným vědomím, že v případě nedokončení soutěže nebo odhlášení se po rozlosování ročníku
2017-18 jeho soutěžní vklad propadne bez náhrady ve prospěch WHIL a klub bude dále povinen
zaplatit pořádkovou pokutu podle Reglementu WHIL.
Výše soutěžního vkladu pro ročník 2017/18 je 2.160,-EUR (pro platbu ze SR) nebo 58.000 Kč
(pro platbu v ČR)
Zaručená výše odměny pro nejlepší družstva dlouhodobé části WHIL v ročníku 2017-18
I. místo:
2.300,- eur resp. 63.000 Kč
II. místo:
1.650,- eur resp. 45.000 Kč
III. místo:
1.000,- eur resp. 27.000 Kč
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Soutěžní vklad do WHIL prosíme uhradit s variabilním symbolem 100203
na účet číslo: 2801158739/2010
IBAN:

CZ85 2010 0000 0028 0115 8739

BIC: FIOBCZPP

Adresa banky: Fio banka, a.s., Millennium Plaza, V Celnici 10, 117 21 Praha 1
Případně lze vklad zaplatit také v hotovosti na sekretariátu ČSH.
Potvrzení o zaplacení vkladu je nezbytné zaslat na sekretariát ČSH nebo mailem na
adresu konecny@chf.cz nejpozději do 31.5.2017.
Ve

dne

razítko klubu
podpis/y/

………………………………………………………………………

jméno a příjmení člena/ů/
statutárního orgánu klubu:
funkce v klubu:

Tuto přihlášku je nezbytné vyplnit a potvrdit ze strany klubu a zaslat či předat na adresu
příslušného národního svazu nejpozději do 31.5.2017.
Národní svaz potvrdí nominaci klubu do WHIL a doručí všechny potvrzené přihlášky řediteli WHIL.

Národní svaz potvrzuje, že nominuje výše uvedený klub do soutěžního ročníku 2017-18 WHIL.

Datum:

razítko a podpis za SZH resp. ČSH:...................................................

