PŘIHLÁŠKA
do PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců
Nemocniční 53, 787 01 Šumperk, IČ: 69601267, DIČ: CZ69601267
tel./fax: 583 216 609, e-mail: pro-bio@pro-bio.cz, www.pro-bio.cz

Název podniku (dle právní subjektivity):

………………………………………………………..……..

Specifický název podniku (vlastní) ………………………………….…………………………
Zastoupený (jméno, příjmení):

……………………………………………………………..

IČO: …………………………………….

DIČ: ……………………………………….……

Sídlo (fakturační adresa):

adresa pro zasílání pošty (označte x)

Ulice: …………………………………….

Obec: ……………………………………

PSČ: ……………………………………..

Okres: …………………………….……..



Kontaktní údaje:
Telefon: ………………………………….

e-mail: ……………………………………

Mobil: ……………………………………

www: …………………………………….

Fax: ………………………………..

Osoba zodpovědná za EZ: ………….…………………………

Adresa přihlašované ekologické farmy/provozovny (není-li shodná se sídlem):
Ulice: …………………………………

Obec: …………………………………….

PSČ: ………………………………….

Okres: ……………………………………
adresa pro zasílání pošty (označte x)



Mám zájem o členství v PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců jako:
 producent/ zemědělec
 zpracovatel

 poradce, podnik služeb
 škola, VÚ, NNO

 velkoobchodník
 prodejna

Ekohektary
zemědělská orná půda
půda celkem
ha
ha

TTP

sady
ha

Chov hospodářských zvířat*:

vinice
ha

zelenina
ha

ha

jiná kultura
ha

porost
RRD
Ha

Pěstování rostlin*:

 skot mléčný

 brambory

 skot masný

 byliny …………………………………

 skot kombinovaný

 koření …………………………………

 kozy

 luskoviny ……………………………..

 ovce

 obiloviny ……………………………..

 prasata

 olejniny ………………………………

 ryby

 ovoce ………………………………..

 koně

 pícniny ………………………………

 drůběž*………………………………..

 zelenina ……………………………..

 včely

 vinná réva

 zvěř

* prosím vyjmenujte

Zpracování :
 byliny

 med

 ovoce*

 kůže

 mléko*

 vlna

 luštěniny

 mouka

 zelenina

 maso

 obiloviny

*prosím vyjmenujte (např. sýry, tvaroh, džemy, sušené ovoce)

 Prodej ze dvora

 Prodej na farmářských trzích

Agroturistika (např. počet lůžek, TV, internet, možnosti stravování, sportovní vyžití, možnost konání
seminářů či jiných akcí.. aj.):

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Charakteristika činnosti podniku (bude zveřejněno v katalogu a na webu, např. nabídka
produktů pro spotřebitele, aktivity, zajímavosti..aj.):

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Registrace u MZe jako ekologicky hospodařící podnik:
 ano
 ne
pokud ano, uveďte u které kontrolní organizace: ……………………...
Souhlasím s tím, aby výše uvedené údaje byly Svazem PRO-BIO shromažďovány, dále zpracovávány a zveřejňovány, a to i
prostřednictvím internetu, po dobu trvání členství a to za účelem vytvoření komplexní databáze členů Svazu PRO-BIO.

Datum: ………………..

Podpis, razítko: ………………………..….

Doporučení nového člena zástupcem - správcem odpovídajícího regionálního centra
PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců (vyjádření je nutné zajistit před zasláním do
hlavní kanceláře svazu):

……………………………..
pobočka

……………………………
podpis

