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Vážené dámy starostky, vážení páni starostové, 
 
Jistě se k Vám již donesla informace, že se budou od 2. 1. 2017 měnit členské průkazy. Budou 
dva druhy.  
 
Plastová členská průkazka 

- Plastovou členskou průkazku velikosti a podoby běžné kreditní karty tiskem 
zabezpečuje Kancelář SH ČMS na základě hromadné objednávky od OSH.  

- Plastová členská průkazka musí mít fotografii 
- Fotografii lze zabezpečit: 

o Členy můžeme vyfotit v kanceláři OSH a fotografie si sami 
zpracujeme 

o Členy vyfotíte sami u světlé zdi (velikost jako na OP – od prsou 
nahoru) 

 Foto pošlete emailem s jednotlivými jmény 
 Foto přinesete do kanceláře OSH osobně 

o Do kanceláře OSH doručíte např. hromadnou fotografii, ze které půjde použít 
hlava člena 

- Plastovou členskou průkazku s fotografií musí mít všichni soutěžící bez rozlišení věku 
(mladí hasiči i dospělý) 

- Plastovou členskou průkazku s fotografií mohou mít i ostatní členi, třeba celý SDH.  
- Plastová členská průkazka s fotografií pro mladé hasiče může na Vaše požádání 

obsahovat logo Evropské karty mládeže EYCA (slevy v různých zařízení, viz odkaz 
www.eyca.cz ), ale ta má platnost pouze 4 roky a poté se musí vyměnit. Cena 
průkazu 10,- Kč. 

- logo Evropské karty mládeže EYCA mohou mít i členi do 30-ti let věku, platnost též 4 
roky a cena průkazu 30,- Kč 

Papírová členská průkazka 
- papírovou členskou průkazku vydává a její tisk zabezpečuje naše kancelář – OSH.  

o Je možnost tisku s fotkou nebo bez fotky 
o Nebude obsahovat logo EYCA 
o Bude se laminovat a bude mít velikost 82 x 50 mm.  
o Fotografie lze dodávat stejným způsobem jako u plastové členské průkazky 
o Cena 5,- Kč 

 
Všechny nové členské průkazky si uhradí každý SDH sám.    
 
 
                 Dana Vilímková 
         starostka OSH Benešov 


