Vážení kolegové, sběratelé filatelisté,

	staňte se zakládajícími členy „Společnosti sběratelů neoficiálních příležitostných celin (celin s přítisky)“, ve zkratce SSNPC. Důvod pro ustavení nové odborné společnosti v rámci SČF naleznete v připojeném Prohlášení přípravného výboru. Současně připojujeme návrh Organizačního řádu  SSNPC a prosíme o připomínky. Přihlášku s případnými připomínkami odešlete, pokud možno co nejdříve zpět na adresu: Karel Macháček, Škroupovo náměstí 3, 130 00 Praha 3. Omluvte, prosím, že není připojena známka na zpětnou zásilku, zatím nedisponujeme žádnými finančními prostředky. Ustavující schůzi společnosti svolává přípravný výbor na 24. dubna 2004 v 10 hodin do malé zasedací síně v Domě odborových svazů, Praha 3, nám. W. Churchilla. Jednání bude probíhat souběžně s přednáškou na setkání členů Společnosti sběratelů celin (SSC), které se koná ve velké zasedací místnosti. Se SSC chceme nadále úzce spolupracovat, rozdělena však bude kompetence a tedy i odborná odpovědnost za oficiální celiny na straně SSC a neoficiální celiny na straně SSNPC. K ustavení odborné společnosti SČF dle Stanov SČF § 26 je potřebný počet minimálně třiceti zakládajících členů. Prosíme, nebuďte v otázce ustavení SSNPC pasivní a také nepřehlédněte v 11. bodě přihlášky nabídku „ANO“.

Za podporu a urychleně zpětné zaslání přihlášek děkuje přípravný výbor pro ustavení SSNPC ve složení:
Karel Macháček, Ing. Volfgang Macourek a doc. Ing. Jaroslav Špaček, CSc.

--------------------------------------------------------------------------------- zde odstřihni ------------------------------------------------------------------------------

Přihláška do Společnosti sběratelů neoficiálních příležitostných celin
( registrační list )

1. Příjmení, jméno, tituly:    
2. Ulice , číslo:
3. PSČ, město (obec):
4. E-mail:
5. Telefon byt / mobil:
6. Hlavní sběratelský obor:
7. Další sběratelské obory:
8. Datum narození:
9. Telefon do zaměstnání
10. Souhlasím s uveřejněním v adresáři SSNPC:  ANO  -  NE  -  ANO s tímto omezením:
11. Jsem ochoten přijmout kandidaturu do výboru SSNPC:  ANO  -  NE
12. Jsem členem KF SČF (číslo, místo): 
13. Jsem členem jiných odborných společností SČF:
14. Poznámky a připomínky:

Datum :                                                                                    Podpis : 

Poznámka: Pokud člen neomezí zveřejnění svého kontaktu, budou v adresáři zveřejněny body 1 až 6.

