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Jméno a příjmení:
Datum narození:

Datum narození:

Adresa bydliště:

PSČ:

Okres:

Číslo OP:

Číslo pasu:

Telefon domů:

Do zaměstnání:

Mobil:

Mail:

fax:

Povolání:

Držitel řidičského průkazu: ANO - NE

skupiny:

Cizí jazyk (dobře – částečně):

Majitel auta zn:

SPZ:

Krevní skupina:

Velikost obuvi:

Velikost oděvu:

Výška postavy ::

Člen ZO ČKS:

Váha:
Číslo průkazu ČKS:

Majitel chovné stanice (název):
Zdravotní způsobilost (omezení):

PES – jméno a chov. stanice:
Plemeno:

Číslo zápisu:

Datum narození:

Složené zkoušky:

Tetovací číslo:

Pohlaví:

Tetovací číslo:

Pohlaví:

Pojistka na způsobenou škodu č:

2. PES – jméno a chov. stanice:
Plemeno:

Číslo zápisu:

Datum narození:

Složené zkoušky:

Datum:

Podpis (zavazuji se plnit povinnosti člena):

Uchazeč – čekatel přijat za člena ZBK na členské schůzi dne:
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
člena (čekatele) Svazu záchranných brigád kynologů České Republiky

V rámci udržování a soustavného posilování vysoké prestiže kynologů – záchranářů dosahované
stabilně velmi kvalitními výsledky na světových kolbištích při sportovních soutěžích i praktických
nasazeních všeho druhu prohlašuji na svou čest, že se budu vždy a všude chovat tak, abych ani
slovem ani činem nikdy neposkvrnil dobré jméno a vysoký kredit Svazu záchranných brigád kynologů
České republiky a bez váhání, dobrovolně a důsledně se budu řídit všemi normativy schválených
plénem či prezidiem svazu, zejména dodržovat pravidla o neslučitelnosti návykových látek všeho druhu
se členstvím ve svazu:
1. Jako člen (čekatel) SZBK si plně uvědomuji povinnost chránit vždy a za každých okolností
dobré jméno svazu a zavazuji se k tomu přispět svou osobní kázní, osobním přístupem a svým
vystupováním na veřejnosti ve všech situacích, kdy může být moje činnost uváděna do
souvislosti s činností svazu. V souvislosti s tím nepoužiji nikdy hanlivých výroků na adresu
žádného člena nebo funkcionáře svazu ani na činnost prováděnou kteroukoli složkou svazu.
2. Ve snaze o maximální zvyšování fyzické výkonnosti a v souvislosti s tím o soustavné snižování
kuřáků v členské základně svazu uznávám přednost osob nezávislých na tabákových
výrobcích při kondičních výběrech všeho druhu.
3. V rámci soustavného zvyšování fyzické kondice udržím osobní spotřebu alkoholu včetně piva a
vína na společenské úrovni spotřeby s tím, že v žádném případě nepřipustím jeho konzumaci
již během dne a naprosto vylučuji požíváni alkoholu v průběhu organizovaného i osobně
prováděného výcviku.
4. Nekompromisně vylučuji jakýkoli osobní kontakt s drogami, omamnými a psychotropními
látkami bez rozlišení stupně škodlivosti na lidský organismus. Požívání drog odmítám
principiálně v jakékoli formě a nikdy je nepoužiji ani zkušebně.
Jako člen (čekatel) SZBK si plně uvědomuji, že vysoce humánní a náročné cíle záchranářské činnosti
nelze v žádném případě a za žádných okolností provádět pod sebenepatrnějším vlivem kterékoli z výše
uvedených látek snižující rychlost a schopnost samostatného rozhodování, a proto stvrzuji vlastním
podpisem své rozhodnutí důsledně se jich vystříhat.

V ………………………….……………………………. dne ………………………..

Podpis ……………………………………………………..
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