národní sekce evropského sdružení pro obnovitelnou energii
U půjčovny 8/1353, 110 00 Praha 1
tel.: 222 314 564, milan.smrz@eurosolar.cz

PŘIHLÁŠKA DO SDRUŽENÍ EUROSOLAR.cz
jméno a příjmení …………………………………………………………………………………………………………
firma/zodpovědná osoba ………………………………………………………………………………..……………
adresa……………………………………………………………………………………………………………………………
mailová adresa ………………………………………………………………………………………………..……………
telefonní kontakt …………………………………………………………………………………………….…………
Na činnosti organizace se chci podílet především:
………………………………………………………………………………………………………………………….…………
podpis, případně razítko:
roční členské příspěvky min 500 Kč, pro nevýdělečné 300 Kč a pro firmy 3000 Kč na účet 163924494/0300
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Cíl zapsaného spolku EUROSOLAR.cz
EUROSOLAR.CZ sleduje z humanistických a ekologických důvodů cíl úplné náhrady energie
vyráběné jaderným procesem nebo spalováním fosilních energetických zdrojů za energii
pocházející z přírodních obnovitelných zdrojů.
K dosažení uvedeného cíle bude zapsaný spolek EUROSOLAR.cz zejména:
 provádět propagaci tohoto cíle;
 soustřeďovat finanční, organizační a personální prostředky;
 finančně a organizačně zajišťovat výchovné, školící a propagační programy ve smyslu cíle
zapsaného spolku;
 podílet se na projektech, založení a provozu trvalých obytných sídel v České republice,
které budou dalekosáhle nezávislé na jaderných či fosilních energetických zdrojích a
budou demonstrovat udržitelný rozvoj;
 podílet se na mezinárodních aktivitách evropského sdružení EUROSOLAR;
 spolupracovat s dalšími subjekty zejména tuzemskými výrobci obnovitelných
energetických technologií a zařízení;
 rozvíjet publikační a nakladatelskou činnost v oblasti energetiky, energopolitiky a
ekologie;
 realizovat ekologické výchovné programy a pobyty a práci s mládeží
(výňatek ze stanov EUROSOLAR.CZ, z.s.)
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