Přihláška ke členství
Přihlášku vyplňte prosíme čitelně, hůlkovým písmem. Přihláška musí být podepsaným originálem
(fax či xerox nepostačuje). Zaslaná e-mailem je platná pouze s připojeným elektronickým podpisem.
Přihlášku zašlete na krajskou kancelář, v níž působí místní organizace, do které se hlásíte.		

Příjmení 
Titul před jm.

Jméno 
Titul za jm.

Rodné číslo

Datum narození 

Kontaktní informace
Ulice 

Číslo popisné / orientační 

Obec 

PSČ 

E-mail

Alternativní e-mail

Mobil

Telefon domů

Hlásím se do organizace TOP 09 

ANO

V minulosti členem politické strany 

Hlásit se můžete pouze do konkrétní místní organizace nebo regionální
organizace v případě, že v ní nepůsobí žádná místní organizace.
Jejich seznam najdete na www.top09.cz/jak-se-stat-clenem/.

NE (zaškrtněte; pokud ANO, vyplňte níže)

1. Název

Od

Do

2. Název

Od

Do

3. Název

Od

Do

Tímto se přihlašuji ke členství v politické straně TOP 09. Prohlašuji, že je mi více než 18 let, jsem občanem České republiky, nejsem členem
jiné politické strany nebo hnutí a že do roku 1990 jsem nebyl členem Lidových milicí, StB, vojenských zpravodajských služeb či agentem StB
a vojenských zpravodajských služeb. Prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a uchováváním těchto osobních údajů pouze pro potřeby
politické strany TOP 09 podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a že údaje uvedené v přihlášce jsou úplné a pravdivé.

Datum podpisu přihlášky 

Podpis 
Povinné údaje

Obor vašeho povolání (příp. vaše zájmová oblast)
Armáda				

Energetika			

Potravinářství		

Státní správa		

Bankovnictví a pojišťovnictví		

Informační a komunikační technologie

Průmysl			

Školství			

Cestovní ruch		

Justice

Samospráva		

Věda a výzkum		

Církve a náboženské organizace

Kultura

Služby			

Zdravotnictví		

Doprava				

Marketing a reklama

Spoje			

Zemědělství		

Ekologie				

Média

Sport			

Jiné (uveďte jaké):			

Ekonomie

Obchod

Stavebnictví

Důchodce			

Rodičovská dovolená

Svobodné povolání		

Hledající zaměstnání		

Státní zaměstnanec		

Volený zastupitel		

Podnikatel / Živnostník

Student		

Zaměstnanec

Základní			

Středoškolské s maturitou

Vysokoškolské

Střední odborné

Vyšší odborné		

Postgraduální

Vaše zařazení

Jiné (uveďte jaké):		

Vaše nejvyšší dosažené vzdělání
Jiné (uveďte jaké):		

S registrací své přihlášky získáváte i účet v našem
komunitním portálu MY.TOP 09 http://my.top09.cz,
kde můžete diskutovat s ostatními příznivci TOP 09,
			
		
zapojit se do aktivní podpory v době volební kampaně, měnit a doplňovat své osobní údaje. Přihlašovacím loginem do portálu je váš e-mail.

Přihláška došla dne (vyplní TOP 09):

Přijal (vyplní TOP 09):

