
Vstupní dotazník pro členy sdružení 
 

Rád bych pomáhal jako: 
 

řidič  ………………………………………………………..…… 
  
se spolufinancováním pohonných látek………………..……  
  
vlastním funkční a spolehlivý vůz……………………….……… 
  
sponzor při akcích………………………………………….…… 
  
sponzor úhrady pohonných látek……………………….…… 
             
asistence v místě akce ………………………………….……… 
  
pomoc se zajištěním sponzorství……………………….……… 
  
aktualizace webových stránek……………………….………  

jméno:

příjmení:

REGION (kraj):

adresa:

Datum narození (nepovinný údaj):

tel.:

e-mail:

obec:

ano ne

ano ne

ano ne

ano ne

ano

ano

ano

ano

ne

ne

ne

ne



zadávaní dat do PC……………………………….……….... 
  
vedení fotodokumentace…………………………….……… 
  
účetnictví…………………………………………….………... 
  
pokladník……………………………………………………… 
  
mohu poskytnout kontakty na umělce, odborníky atd……. 
  
mám kontakty na instituce potřebných………………….…. 
  
souhlasím se zasíláním členských novinek………….……. 
 

Čas, kdy se můžu aktivně zapojit: 
 

NE dopoledne………………………………. 
                                            
NE odpoledne………………………………. 
                                                  
celý den v SO………………………………. 
                                                  
celý den v NE………………………………. 
  
  
  
celý týden………………………………....... 
 

Vyplněný dotazník, prosím, zašlete na: 
E-mail: clenstvi@vespojenios.cz 

 

napadla mne ještě jiná forma 
pomoci a to:

den v týdnu……………………………….....

Dne podpis

ano ne

ano ne

ano ne

ano ne

neano

neano

ano ne

ano ne

ano ne

ano ne

ano ne

ano ne


Vstupní dotazník pro členy sdružení
 
Rád bych pomáhal jako:
 
řidič  ………………………………………………………..……  
 
se spolufinancováním pohonných látek………………..……                             
 
vlastním funkční a spolehlivý vůz……………………….………
 
sponzor při akcích………………………………………….……
 
sponzor úhrady pohonných látek……………………….……
            
asistence v místě akce ………………………………….………
 
pomoc se zajištěním sponzorství……………………….……… 
 
aktualizace webových stránek……………………….………  
zadávaní dat do PC……………………………….………....
 
vedení fotodokumentace…………………………….……… 
 
účetnictví…………………………………………….………...   
 
pokladník………………………………………………………    
 
mohu poskytnout kontakty na umělce, odborníky atd…….
 
mám kontakty na instituce potřebných………………….….
 
souhlasím se zasíláním členských novinek………….……. 
 
Čas, kdy se můžu aktivně zapojit:
 
NE dopoledne……………………………….                                
                                           
NE odpoledne……………………………….                       
                                                 
celý den v SO……………………………….                        
                                                 
celý den v NE……………………………….                                                            
 
 
 
celý týden……………………………….......                             
 
Vyplněný dotazník, prosím, zašlete na:
E-mail: clenstvi@vespojenios.cz
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