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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 Senátu Parlamentu České republiky ve volebním okrsku č.         

konané ve dnech:

 PROHLÁŠENÍ KANDIDÁTA

V souladu se zákonem o volbách do Parlamentu České republiky prohlašuji, že
   – souhlasím se svou kandidaturou, 
   – nejsou mi známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb, a 
   – nedal jsem souhlas k tomu, abych byla moje kandidatura předložena v jiném volebním obvodu.
 
Dále v souladu s volebním řádem Pirátů prohlašuji, že
   – nekandiduji do jiné funkce, neslučitelné s mandátem senátora podle zákona či programu Pirátů,
   – souhlasím s Demokratickým minimem (https://wiki.pirati.cz/program/minimum),
   – souhlasím s Kodexem zastupitele (https://wiki.pirati.cz/program/kodex_zastupitele),
   – souhlasím se základními programovými cíli Pirátů (https://wiki.pirati.cz/rules/st#cl_2_poslani_a_programove_cile),
   – souhlasím s volebním programem pro tyto volby;
   – souhlasím se zveřejněním své fotografie a životopisu.    

* Jméno a příjmení včetně titulů:

* Místo, kde je kandidát přihlášen k trvalému pobytu:

* Politická příslušnost:                             

E-mail: 

* Datum narození:

  Telefon:                                            

Česká pirátská strana • Web: pirati.cz • Kontakt: info@pirati.cz • Přispějte na dary.pirati.cz 

Prohlašuji, že veškeré zde uvedené údaje jsou pravdivé a jsem oprávněn v této věci jednat jménem Pirátů.  

 V                                                 dne 

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

pro volby do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním okrsku č.         

konané ve dnech:                                                   (dále Volby) 

 URČENÍ ZMOCNĚNCE

* Jméno a příjmení včetně titulů:

* Místo trvalého pobytu:

   E-mail:  Telefon:                                            

* Podpis:                                            

Piráti v souladu se zákonem o volbách do Parlamentu České republiky určuji pro Volby svého zmocněnce:    

Piráti dále navrhují pro Volby náhradníka zmocněnce:    

* Jméno a příjmení včetně titulů:

* Místo trvalého pobytu:

   E-mail:  Telefon:                                        

Podpis:                                            

* Jméno a příjmení:

* Funkce: 

* Podpis:                                            


