PŘIHLÁŠKA

VLASTIVĚDNÝ SPOLEK

PŘI MKS ČERVENÝ KOSTELEC

DO VLASTIVĚDNÉHO SPOLKU
PŘI MKS ČERVENÝ KOSTELEC

Kdo jsme?
Vlastivědný spolek je dobrovolné uskupení nadšenců pro regionální vlastivědu, místní region, jeho historii i
současnost. Kraj ve kterém žijeme nám není lhostejný a aktivně se zajímáme o jeho historii, osudy rodáků či
dalších osobností regionu a snažíme se o uchování odkazu této historie pro budoucí generace.

E-mail:
Datum narození:
Mám zkušenosti z oboru:

Zároveň v rámci Vlastivědného spolku působí i redakce Rodným krajem, jejíž hlavní činností je vydávání vlastivědného sborníku Rodným
krajem, sborníku ve kterém publikují autoři své články zabývající se
historií a historickými souvislostmi.

Vlastivědný spolek také organizuje řadu výstav a přednášek a přispívá
tak k obohacení kulturního života občanů našeho města.
V neposlední řadě se také Vlastivědný spolek snaží podporovat a rozvíjet ediční činnost svých členů při publikování regionálních článků či
ucelených publikací.

KONTAKTY:
Tel: 724 088 587 (předseda spolku)

E-mail: vlastivedny.spolek@cervenokostelecko.cz

www.vlastivednyspolek.cervenokostelecko.cz

Bydliště, kontaktní adresa:
Telefon (mobil):

Co všechno děláme?
V rámci Vlastivědného spolku funguje sekce Muzejního depozitáře,
která obhospodařuje sbírky písemností, fotografií a dalších regionálních
dokumentů a předmětů s cílem pozvednutí muzejnictví v Červeném
Kostelci na vyšší úroveň.

Nezapomíná se ani na práci s dětmi a mladými lidmi a tak je tradičně
vyhlašována i dětská soutěž „Děti rodnému kraji“, která je vyhlašována
na nejrůznější témata (literární, výtvarné, fotografické, modelářské
apod.)

Jméno a příjmení, titul:

Chci se zapojit do činnosti:
Poznámka - například čím můžete
přispět k činnosti spolku apod.:
Je vám tato činnost blízká? Zajímáte se také o historii i současnost Červeného Kostelce a jeho okolí?
Chcete nám pomoci při
našem snažení?
Přijďte mezi nás - staňte
se členem našeho spolku.
Rádi Vás u nás uvidíme.

Dobrovolně se přihlašuji za člena Vlastivědného spolku při
MKS Červený Kostelec. Souhlasím se stanovami spolku a
hodlám se dle svých možností podílet na činnosti spolku a
spolupracovat při naplňování jeho cílů.
Souhlasím se zařazením výše uvedených osobních údajů
do seznamu členů spolku s tím, že tyto údaje budou používány pouze pro vnitřní potřebu spolku a budou poskytnuty jen členům spolku.

V ……………………………………………….
Dne ……………………………………………….
……………………………………………..
Podpis zájemce

Přihlášku můžete odevzdat přímo v Cestovním a informačním centrum Červený Kostelec,
Havlíčkova 654, Červený Kostelec, v Městské knihovně, Sokolská 293, Červený Kostelec, případně odeslat na e-mail vlastivedny.spolek@cervenokostelecko.cz. Děkujeme

