
Jméno člena (fyzické i podnikající fyzické osoby), název 
obchodní společnosti (právnické osoby)

Druh členství

Členem od

Místo podnikání fyzické osoby dle ŽL, 
sídlo obchodní společnosti, studovaná škola

IČ

DIČ

Bydliště fyzické osoby 
či podnikající fyzické osoby

Datum narození

Telefon / mobil

Fax

E-mail / web

Unie grafického designu, o. s.

Evidenční číslo

Tuto přihlášku vytiskněte a podepsanou ji poštou pošlete na adresu Ing. Milan Sládek, Gen. Klapálka 2810, 272 01 Kladno. Po 
obdržení přihlášky vám bude e-mailem zaslána výzva k úhradě členských příspěvků. Bližší informace naleznete v Členském 
a Finančním řádu.

Etický kodex člena Unie grafického designu, o. s. 

1. Člen pracuje podle svých schopností v zájmu klienta, jedná kompetentně a efektivně a chrání obchodní tajemství.
2. Člen nepracuje na projektech, které by mohly být vnímány jako střet zájmů, aniž o tomto faktu informuje své klienty.
3. Člen se zdržuje nečestných a neetických podnikatelských aktivit, nedopouští se korupčního jednání a dbá dobrého jména Unie.
4. Člen Unie ctí autorská práva ostatních a podporuje užití legálně nabytých technických prostředků (software a písma). V případě, 
že se dozví o porušení autorských práv jiného člena Unie, informuje ho o této skutečnosti.
5. Člen trvale dbá na svoji odbornost, upřednostňuje materiály a postupy šetrné k životnímu prostředí a svojí činností přispívá 
k rozvoji grafického designu.
6. Člen nesmí skrývat v kalkulacích cenu grafických prací do jiných položek (zejména tisku) nebo jinak netransparentně uvádět 
cenu grafických prací.

Souhlasím s tím, aby shora uvedené údaje byly použity pro účely evidence člena Unie grafického designu, o. s. Zároveň beru 
na vědomí, že se členové zavazují vstupem do Unie grafického designu, o. s., naplňovat Etický kodex a jsou si vědomi, že hrubé 
a opakované porušování tohoto Etického kodexu může být důvodem k vyloučení z Unie.

Dne

Podpis

Přihláška / Evidenční list člena

Statutární orgány člena
(v případě obchodní 

společnosti)

Jméno

Funkce

Bydliště

Datum narození

E-mail

Telefon
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