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Formulář přihlášky kolektivního člena CAGI (právnické osoby nebo 
podnikající fyzické osoby) (vyplňujte prosím čitelně hůlkovým písmem) 
 
Nové členství | oprava stávajících údajů v seznamu členů (nehodící se škrtněte) 
 
* Název (obchodní jméno apod.): ___________________________________________ 

 Identifikační číslo (IČ): ________________                  � nezisková organizace 

 Adresa sídla společnosti: _____________________________________________ 

 ____________________________  Počet zaměstnanců (členů):     __________ 

 Statutární orgán (jméno, příjmení apod.):  _________________________________ 

 Telefon: _____________________________ Fax: ___________________________ 

 E-mail: ______________________________ 

 Další spojení (WWW apod.): ___________________________________________ 

 Hlavní oblasti působení (zaškrtněte jednu nebo více možností):  

 

 

 

 

 Zástupce pověřený běžným stykem s CAGI: ________________________________ 

 E-mailová, popř. pošt. adresa, na kterou má CAGI zasílat podklady a informace: 

 _____________________________________________________________________ 
 

 E-maily osob, kterým má CAGI přímo zasílat podklady a informace pro členy: 

 _____________________________________________________________________ 
 

Kolektivní člen se zavazuje hradit členské příspěvky výhradně bankovním 
převodem na účet CAGI. 

WWW stránky CAGI obsahují sekci, která je přístupná pouze členům asociace, a to po 
zadání uživatelského jména a hesla. Podrobné pokyny obdržíte od sekretariátu CAGI.  
 
Beru na vědomí, že osobní údaje budou uloženy v členské databázi CAGI. 
 

Pozn: Údaje označené * budou zveřejněny v rámci adresářů CAGI. Ostatní údaje slouží pouze         
pro vnitřní potřebu CAGI. Vyplněnou přihlášku odešlete emailem nebo poštou na adresu CAGI. 
 
 
V _____________ dne ________________       ______________________ 

podpis  statutárního zástupce    
 

Formulář přihlášky individuálního člena CAGI (fyzické osoby) 
(vyplňujte prosím čitelně hůlkovým písmem) 

 
Nové členství | oprava stávajících údajů v seznamu členů (nehodící se škrtněte) 

 
* Jméno a příjmení: __________________________________________________ 

  Rok narození: ___________    � student (doložit! předp. rok ukončení studia_____) 

 Trvalé bydliště: ____________________________________________________ 

 Adresa pro korespondenci, na kterou má CAGI zasílat podklady a informace: 

  _____________________________________________________________ 

* Současné zaměstnání (instituce, pozice): ____________________________ 

 Telefon: __________________________ Fax: __________________________ 

 E-mail: _____________________________ 

 Další spojení (WWW apod.): _________________________________________ 

 
 Příspěvky budu hradit (zaškrtněte jednu z variant) 

� bezhotovostně převodem z účtu  
� složenkou 
 
 Hlavní oblasti působení (zaškrtněte jednu nebo více možností):  
 
 
 
 
 

 

WWW stránky CAGI obsahují sekci, která je přístupná pouze členům asociace, a to 
po zadání uživatelského jména a hesla. Podrobné pokyny obdržíte od sekretariátu 
CAGI.  

 

     Beru na vědomí, že osobní údaje budou uloženy v členské databázi CAGI. 
 
 
Pozn: Údaje označené * budou zveřejněny v rámci adresářů CAGI. Ostatní údaje slouží pouze    
pro vnitřní potřebu CAGI. Vyplněnou přihlášku odešlete emailem nebo poštou na adresu CAGI. 
 

 
 

      V _____________ dne ________________                           __________________ 
podpis              
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� Sběr/konverze dat 
� Land use 
� IS životního prostředí 
� Prodej IS 
� Poradenská činnost 
� jiné (specifikujte): _____________________ 

� DPZ, GPS 
� Fotogrammetrie 
� Kartografie 
� Vývoj SW, HW 
� Management GIS projektů 
� Školení, výuka GIS 

� DPZ, GPS 
� Fotogrammetrie 
� Kartografie 
� Vývoj SW, HW 
� Management GIS projektů 
� Školení, výuka GIS 
 

� Sběr/konverze dat 
� Land use 
� IS životního prostředí 
� Prodej IS 
� Poradenská činnost 
� jiné (specifikujte):         ______________________ 


