
  

 

POSTUP PRO PRODLOUŽENÍ REGISTRACE K SZČR: 

 

1. Kvalitně OFOTIT nebo OSKENOVAT ve formátu JPEG (formát fotografie) již dříve vystavený „REGISTRAČNÍ 

PRŮKAZ SZČR“. 

 

2. SAMOSTATNĚ tj. bez registračního průkazu SZČR kvalitně ofotit nebo oskenovat ve formátu JPEG (formát 

fotografie) aktuální osobní fotografii člena, o jehož prodloužení registrace k SZČR je žádáno. Mělo by se 

jednat o fotografii, splňující standardy „PASOVÉ FOTOGRAFIE“, tj. obsahující celý obličej a neobsahující 

jakýchkoliv předměty či doplňky. 

 

3. OPATŘIT fotografii v popisku jménem a příjmením osoby, o jehož prodloužení registrace k SZČR je žádáno. 

 

4. VYTISKNOUT odpovídající registrační formulář SZČR s názvem “FORMULÁŘ PRO PRODLOUŽENÍ 

REGISTRACE K SZČR“. 

 

5. ČITELNĚ HŮLKOVÝM PÍSMEM vyplnit formulář pro prodloužení registrace k SZČR ve stanoveném formátu 

a rozsahu: 

 

- rodné číslo (v případě cizího státního příslušníka datum narození) 

- občanství 

- adresu trvalého bydliště 

- číslo popisné 

- PSČ 

- funkce (sportovec, trenér, rozhodčí, funkcionář, ostatní) 

- v případě licence trenéra a licence rozhodčího datum platnosti licence 

- datum vypsání formuláře pro prodloužení registrace k SZČR 

- podpis odpovědné osoby, která za klub o prodloužení registraci žádá 

- razítko klubu/oddílu, do kterého má být člen registrován 

- NEBUDE-LI REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ OBSAHOVAT VŠECHNY STANOVENÉ NÁLEŽITOSTI, NEBUDE 

REGISTRACE PROVEDENA!!! 

 

6. POSLAT řádně vyplněný a ve formátu JPEG ofocený nebo oskenovaný formulář pro prodloužení registrace 

k SZČR na svazový email zapas@cuscz.cz  

 

7. POSLAT ve formátu JPEG ofocený nebo oskenovaný registrační průkaz SZČR osoby, o jehož prodloužení 

registrace k SZČR je žádáno, na svazový email zapas@cuscz.cz 

 

8. POSLAT ve formátu JPEG ofocenou nebo oskenovanou osobní fotografii osoby, o jehož prodloužení 

registrace k SZČR je žádáno, na svazový email zapas@cuscz.cz 

 

9. NEPLATIT!!! Neposílejte, ani žádným jiným způsobem nepoukazujte na svazový účet žádné finanční 

prostředky, spojené s prodloužením registrace k SZČR. Prostředky za prodloužení registrace vám budou 

SZČR souhrnně fakturovány vždy 1 x za 3 měsíce. 
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