Stuha se vydává na základě pokynů ze Sbírky vnitřních organizačních norem sokolského hnutí
Část šestá
Zásady pro udělení pamětní stuhy ČOS
Článek 15
15.1.
Pamětní stuha se uděluje u příležitosti 100. výročí založení a dále pak vždy po deseti letech.
15.2.
Tělocvičná jednota, které má být pamětní stuha udělena, musí mít vlastní prapor.
15.3.
Žádost o udělení pamětní stuhy ČOS musí být doručena Vzdělavatelskému odboru ČOS
minimálně tři měsíce před předáním.
15.4.
Náležitosti jsou uvedeny v tiskopise. (viz niže)
15.5.
Udělení pamětní stuhy schvaluje předsednictvo Vzdělavatelského odboru, které
současně pověřuje příslušného činovníka ČOS jejím předáním.
Další informace k žádosti


Žádat o pamětní stuhu mohou tělocvičné jednoty a župy



O stuhy se žádá při kulatých výročích žup / jednot (viz bod 15.1), v jiných případech kontaktujte
VO ČOS



Zaslání fotografie rubu a líce praporu je povinné a slouží k dokumentačním účelům, stejně tak
nepovinná historie (příběh praporu)



Vyplněný formulář společně s fotografiemi zašlete na adresu Vzdělavatelského odboru ČOS
minimálně tři měsíce předem (při nedodržení termínu kontaktujte VO ČOS)
Česká obec sokolská
Vzdělavatelský odbor
Tyršův dům – Újezd 450/40
118 01 PRAHA 1 – Malá Strana



V případě dotazů volejte nebo pište jednatelce VO ČOS Kateřině Pohlové
kpohlova@sokol.eu; 257 007 269

4. ledna 2019
Kateřina Pohlová
Jednatelka VO ČOS

Česká obec sokolská
Vzdělavatelský odbor
Tyršův dům – Újezd 450/40
118 01 PRAHA 1 – Malá Strana
ŽÁDOST
O UDĚLENÍ PAMĚTNÍ STUHY ČOS

T. J. Sokol / župa ........................................................................ založená v r. ………………………….
žádá o udělení pamětní stuhy ČOS k ........................................... výročí založení
Originál praporu byl pořízen v roce ............................................. kopie v roce ……………………………
Prapor je uložen: .............................................................................................................................
Rozměry a autor praporu: ..............................................................................................................
Prapor je zaznamenán v databázi sokolských památek na www.sokolskepamatky.eu ANO
Prapor je používán při těchto slavnostních příležitostech:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Historie praporu (lze napsat na samostatný papír) .........................................................................
.........................................................................................................................................................
Předkládáme fotodokumentaci líce a rubu praporu: .................. ks fotografií
Pamětní stuha bude slavnostně předána (kdy a kde):
.........................................................................................................................................................

Projednáno výborem T. J. / župy, datum:

podpis a razítko

Projednáno a schváleno P župy, datum:

podpis a razítko

Kontaktní údaje na žadatele (jméno, e-mail, telefon).....................................................................

Projednáno a schváleno předsednictvem Vzdělavatelského odboru ČOS dne ..............................

NE

