VALNÉ ZHROMAŽDENIE – 16. jún 2018

Športový klub

Vec: Valné zhromaždenie DVS

List č. : 01-05/18
V Bratislave, 23. mája 2018

Vážený pán ,
dovoľte mi pozvať vás na riadne Valné zhromaždenie Deaflympijského výboru Slovenska, ktoré sa
bude konať v Bratislave, v Hoteli SET (Kalinčiakova 209/A) dňa

16. júna 2018 (sobota) od 830 hod.
Z platných stanov DVS vyplýva, že Vaša organizácia má nárok na zastúpenie jedným delegátom
s počtom hlasov
Meno vášho delegáta nám pošlite v návratke na delegačnom liste, spolu s ďalšími prílohami. Zoznam dokladov, ktorých doručenie očakávame do 10. júna 2018:
1. DELEGAČNÝ LIST s menom delegáta (Príloha 1)
2. PRIHLÁŠKA DO DISKUSIE (Príloha 2)
Cestovné náklady preplácame po predložení cestovného lístka železničnou prepravou, s využitím preukazu
ZŤP. Občerstvenie počas VZ je pre delegátov zabezpečené. Ubytovanie delegátov cestujúcich z miesta bydliska nad 200 km zabezpečíme na požiadanie.

Ďakujem za spoluprácu a teším sa na stretnutie.
So srdečným pozdravom
Mgr. Dušan Dědeček
generálny sekretár DVS

VALNÉ ZHROMAŽDENIE – 16. jún 2018
PRÍLOHA 1 – vyplnené tlačivo poslať naspäť najneskôr 10. júna 2018 na office@deaflympic.sk

NÁVRATKA

DELEGAČNÝ LIST
Športový klub
deleguje pána – pani

............................................................................
(meno a priezvisko)
za delegáta Valného zhromaždenia DVS, ktoré sa bude konať
dňa 16. júna 2018 v Bratislave.

Kontaktné údaje delegáta:

......................................... telefón
.......................................... e-mail

Požadujem ubytovanie na deň 15. júna 2018
(len pre delegátov s miestom bydliska vzdialenom viac ako 200 km od Bratislavy)

☐

☐

ÁNO

NIE

Svojím podpisom potvrdzujem správnosť údajov.

...............................................................
štatutárny zástupca

Tento delegačný list, oskenovaný a podpísaný, pošlite e-mailom do 10. júna 2018 na adresu office@deaflympic.sk

VALNÉ ZHROMAŽDENIE – 16. jún 2018
PRÍLOHA 2 – vyplnené tlačivo poslať naspäť najneskôr 10. júna 2018 na office@deaflympic.sk

Športový klub

PRIHLÁŠKA DO DISKUSIE
Téma

...............................................................
štatutárny zástupca

Tento delegačný list, oskenovaný a podpísaný, pošlite e-mailom do 10. júna 2018 na adresu office@deaflympic.sk

VALNÉ ZHROMAŽDENIE – 16. jún 2018

PROGRAM
1. Prezentácia

830 – 900

2. Otvorenie rokovania Valného zhromaždenia

900

3. Schválenie predsedníctva, mandátovej a volebnej komisie
4. Schválenie programu
5. Výročná správa a účtovná závierka za rok 2017
6. Návrh, zmena a doplnenie Stanov
7. Diskusia
8. Záver, ukončenie rokovania

1200

9. Spoločný obed

1200 - 1245

