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Prohlašuji, že veškeré zde uvedené údaje jsou pravdivé.

V                                                 dne                                                        Podpis:

Příloha k přihlášce k registraci kandidáta za Českou pirátskou stranu (zkratka Piráti)  

pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve volebním kraji 

konané ve dnech 20. a 21. října 2017

PROHLÁŠENÍ KANDIDÁTA

V souladu se zákonem o volbách do Parlamentu České republiky prohlašuji, že
   – souhlasím se svou kandidaturou na výše uvedené kandidátní listině, 
   – nejsou mi známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb, a 
   – nedal jsem souhlas k tomu, abych byl/a uveden/a na jiné kandidátní listině pro volby.
Dále v souladu s volebním řádem Pirátů prohlašuji, že
   – chci být registrován jako příznivec Pirátů (netýká se členů a těch, kdo jsou již registrováni jako příznivci),
   – seznámil/a jsem se s níže uvedenými dokumenty na webu www.pirati.cz,
   – souhlasím s volebním programem Pirátů pro sněmovní volby (pirati.cz/program/psp2017.html),
   – souhlasím s demokratickým minimem (pirati.cz/program/dlouhodoby/minimum/),
   – souhlasím s kodexem Pirátského poslanece (pirati.cz/program/psp2017/kodex-poslance/),
   – souhlasím se zveřejněním své fotografie a životopisu Českou pirátskou stranou pro účely informování veřejnosti. 

* Jméno a příjmení, včetně titulů:

* Trvalý pobyt (Ulice, č. p./č. o., PSČ, obec):

* Datum narození:                                           Povolání:

E-mail: 

Politická příslušnost: Česka pirátská strana / bez politické příslušnosti / jiná:

                                    Pohlaví: M / Ž

   

Telefon:                                         
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