
  

POZVÁNKA NA 

krajské sekce kraje 
Předseda krajské sekce zve všechny své 
 
 
Krajská sekce  

Dne: 27. června 2016
Čas: 13.00 
 
 
Program jednání 

Prezence 
Volba komise mandátové, s
Zpráva viceprezidenta
Volba viceprezidenta
Usnesení 
Zhodnocení této sout
jednání orgán ů CDO
Diskuze 
Závěr 
 
Účastnit se krajské konference mají právo všichni 

členy CDO a náleží do této krajské sekce. 
Individuální člen s klubovou příslušností náleží
klubové příslušnosti náleží do krajské sekce dle svého trvalého bydlišt
s trvalým bydlištěm mimo území Č
klubové příslušnosti se však může stát 
CDO. 

 
V případě, že se řádný člen neú

zástupce kolektivu, ve kterém je evidován, pokud nedal plnou moc k zastupování jinému 
krajské sekce. Je-li tomu tak, pak ho zastupuje tento zmocn
 

     
V Ostravě, dne 7. 6. 2016 

                                                                                                           

 

 

 
 

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU KRAJSKOU KONFERENCI
Czech Dance Organization, z.s. 

 
krajské sekce kraje moravskoslezského 

edseda krajské sekce zve všechny své řádné členy na krajskou konferenci, která se 

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 
2016 Místo:  Ostrava, Výstavní 113

Čas prezence: 12:30 

komise mandátové, s čítací  
Zpráva viceprezidenta  
Volba viceprezidenta  

Zhodnocení této sout ěžní sezóny a nám ěty pro tu p říští, nám
 CDO 

astnit se krajské konference mají právo všichni členové CDO, kteří jsou v době
leny CDO a náleží do této krajské sekce.  

íslušností náleží do krajské sekce svého tanečního kolektivu. Individuální 
íslušnosti náleží do krajské sekce dle svého trvalého bydliště. Individuální člen bez klubové p

území České republiky náleží do krajské sekce sídla CDO. Individuální 
ůže stát členem jiné krajské sekce na základě žádosti podané 

ádný člen neúčastní krajské konference, má automaticky právo ho zastupovat 
zástupce kolektivu, ve kterém je evidován, pokud nedal plnou moc k zastupování jinému řádnému 

li tomu tak, pak ho zastupuje tento zmocněný řádný člen. 

           

                                                                                                           Ing. Jiří Buro
podpis viceprezidenta

ÁDNOU KRAJSKOU KONFERENCI  

leny na krajskou konferenci, která se koná: 

Ostrava, Výstavní 113 (Český dům) 

íští, nám ěty pro 

době jejího konání řádnými 

ního kolektivu. Individuální člen bez 
len bez klubové příslušnosti 

eské republiky náleží do krajské sekce sídla CDO. Individuální člen bez 
 žádosti podané na správní úsek 

tomaticky právo ho zastupovat 
zástupce kolektivu, ve kterém je evidován, pokud nedal plnou moc k zastupování jinému řádnému členu příslušné 

 

Jiří Buroň 
podpis viceprezidenta 


