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PŘIHLÁŠKA – APPLICATION 
 
Žádám o přijetí do Asociace českých kameramanů jako (zakřížkujte): 
I am applying for admission to the Czech Society of Cinemtographers as (tick): 
 
❍    Člen/ka - Řádný/á - aktivní       Full Member Active     
❍    Člen/ka - Řádný/á - neaktivní    Full Member Senior     
❍    Člen/ka - Čestný/á       Honorary Member     
❍    Člen/ka - Student/ka filmové školy    Student Member     
❍    Člen/ka - Přidružený/á       Associate Member     
❍    Člen - Klubu přátel AČK      Member of Club of Friends of ACK 
 
 
Jméno a příjmení / Name and Surname: 
 
Datum a místo narození / Date of Birth and Place: 
 
Adresa / Address: 
 
Korespondenční adresa / Mailing address: 
 
Telefon, email / Telephone, email: 
 
Profese/Profession: 
 
Filmografie, vyberte tři nejvýznamnější filmová díla a uveďte režiséry: 
Filmography, select three important film works and list the directors: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 
 
Přijetí do Asociace českých kameramanů doporučují tito tři členové AČK: 
The following three members of the ACK recommend admission to the Czech Society of Cinematographers: 
 
Jméno 
hůlkovým písmem:    ……………………………………………………   Podpis:  …………………………………………………… 
 

……………………………………………………   …………………………………………………… 
 

……………………………………………………   …………………………………………………… 
 
Prohlašuji tímto, že jsem se seznámil a souhlasím s aktuálními stanovami Asociace českých kameramanů, 
zavazuji se k zaplacení vstupního poplatku a dalšímu přesnému placení členských příspěvků vždy ke každému 
roku členství a současně s přihláškou předkládám 2 fotografie pasového formátu (35 x 45 mm). Prohlašuji že 
všechny mnou uvedené údaje jsou pravdivé / I hereby declare that I have read and agree with the current 
statutes of the Czech Society of Cinematographers, I undertake to pay the entrance fee and further accurate 
payment of membership fees for each year of membership and submit 2 passport-size photographs (35 x 45 
mm). I declare that all the information provided by me is true. 
 
Místo a datum / Place and date:    Podpis / Signature: 
 
 
 
 
 
Přijetí schváleno dne / Approved at:    Prezident AČK: 
 


