Svaz národní házené
V Praze dne 29. 5. 2020

POZVÁNKA
pro delegáta s hlasem rozhodujícím
(základní členové SNH = delegáti sdružených subjektů – oddílů a klubů NH)

Výkonný výbor Svazu národní házené
Vás zve
na 22. valnou hromadu SNH,
která se koná v neděli 14. června 2020
v Praze na Strahově – v aule hlavní budovy ČUS
Prezence od 09,00 hodin,
zahájení jednání v 09,30 hodin.
Předpokládané ukončení v 14,00 hodin.

Jiří Cedidlo
předseda SNH
(Svou účast prosím potvrďte prostřednictvím e-mailu na adresu sekretariátu SNH uvedenou v zápatí této pozvánky.)

Podkladové materiály pro jednání VH budou rozeslány e-mailovou poštou.
V případě, že je nemáte k dispozici, kontaktujte sekretariát SNH, případně je možné dokumenty stáhnout na adrese
www.svaznarodnihazene.cz/22-vh-snh
Svaz národní házené, Zátopkova 100/2, P.O.Box 40, 160 17 Praha 6, IČ: 539 929, sekretář: Zdeněk Soukup
tel.:+420 721 820 755, e-mail: narodnihazena@cuscz.cz, bank.spojení: FIO banka a.s. - 2200747669/2010
www.svaznarodnihazene.cz
Předseda SNH:

Jiří Cedidlo - kontakt: +420 607 012 420, e-mail: cedidlo.jiri@centrum.cz

22. Valná hromada Svazu národní házené

MANDÁT
s hlasem rozhodujícím
Jméno delegáta:

Zastupovaný subjekt:
Razítko, podpis:

(Mandátní lístek prosím vytiskněte a potvrzený vysílajícím subjektem jej předložte při prezenci)

Svaz národní házené
V Praze dne 29. 5. 2020

POZVÁNKA
pro delegáta s hlasem poradním
(čestní členové SNH, členové VV SNH, členové DR SNH, zástupci jednotlivých OSK, KSK)

Výkonný výbor Svazu národní házené
Vás zve
na 22. valnou hromadu SNH,
která se koná v neděli 14. června 2020
v Praze na Strahově – v aule hlavní budovy ČUS
Prezence od 09,00 hodin,
zahájení jednání v 09,30 hodin.
Předpokládané ukončení v 14,00 hodin.

Jiří Cedidlo
předseda SNH
(Svou účast prosím potvrďte prostřednictvím e-mailu na adresu sekretariátu SNH uvedenou v zápatí této pozvánky.)

Podkladové materiály pro jednání VH budou rozeslány e-mailovou poštou.
V případě, že je nemáte k dispozici, kontaktujte sekretariát SNH, případně je možné dokumenty stáhnout na adrese
www.svaznarodnihazene.cz/22-vh-snh
Svaz národní házené, Zátopkova 100/2, P.O.Box 40, 160 17 Praha 6, IČ: 539 929, sekretář: Zdeněk Soukup
tel.:+420 721 820 755, e-mail: narodnihazena@cuscz.cz, bank.spojení: FIO banka a.s. - 2200747669/2010
www.svaznarodnihazene.cz
Předseda SNH:

Jiří Cedidlo - kontakt: +420 607 012 420, e-mail: cedidlo.jiri@centrum.cz

22. Valná hromada Svazu národní házené

MANDÁT
s hlasem poradním
Jméno delegáta:

Zastupovaný subjekt:
Razítko, podpis:

(Mandátní lístek prosím vytiskněte a potvrzený vysílajícím subjektem jej předložte při prezenci)

