
PŘIHLÁŠKA DO MEZINÁRODNÍ POHANSKÉ 

FEDERACE PRO ČECHY, MORAVU A SLEZSKO 

PAGAN FEDERATION INTERNATIONAL - BOHEMIA, MORAVIA, SILESIA 

Abyste získali členství v Mezinárodní pohanské federaci, vyplňte prosím 
čitelně níže vypsané osobní údaje a potvrďte prosím svým podpisem souhlas 
s následujícím prohlášením. Partneři se mohou stát členy společně, v takovém 
případě prosím uveďte obě jména a oba podpisy. 

Další důležité informace spojené s členstvím najdete na druhé straně přihlášky. 
Prosím, čtěte pečlivě. Členství je roční. 
 

 

JMÉNO    ……………………………………………………………………. 

(JMÉNO PARTNERA) ……………………………………………………………………. 

ADRESA   ……………………………………………………………………. 

MĚSTO    …………………………………………………………………….  

ZEMĚ    ……………………………………………………………………. 

E-MAIL    ……………………………………………………………………. 

TELEFON (volitelně)  ……………………………………………………………………. 

Mám zájem o členství v pobočce Mezinárodní Pohanské federace (PFI). Souhlasím s tím, aby mé údaje 
byly zaznamenány v databázi PFI, a beru na vědomí, že budou vydány národnímu koordinátorovi. 
Zavazuji, se že nebudu šířit obsah z interní sekce. Souhlasím také s níže zmíněnými podmínkami, na 
základě kterých se členství poskytuje. 

Podmínky členství 

Je mi 18 a více let, považuji se za pohana a ztotožňuji se s těmito třemi principy, které PFI zastává: 
 

1. Snaha o porozumění zákonům přírody, včetně porozumění tvořivým silám života a smrti. 
Úcta k přírodě. 

2. Důraz na pozitivní ctnosti, které znamenají přijetí individuální zodpovědnosti za svoje 
činy a svůj život, objevování a rozvoj vlastní přirozenosti v harmonii s vnějším světem a 
společenstvím. 

3. Vědomí božské síly, která transcenduje pohlaví, a zároveň uznání mužské i ženské 
povahy božstev. 

 

DATUM…………….  PODPIS   ………………………………… 

(PODPIS PARTNERA) ………………………………… 



Běžné členství 

 Dospělý:       15 EUR (cca 390 Kč) 

 Partneřii – dospělí:      22 EUR (cca 572 Kč) 

 Studenti a osoby na 65 let:     7,50 EUR (cca 195 Kč) 

 Partneři – studenti a starší osoby:    11 EUR (cca 286 Kč) 

Členství s tištěným časopisem Pagan Dawn 

 Dospělý:      45 EUR (asi 1170 Kč) 

 Partnerské členství - dospělí:    52 EUR (asi 1352 Kč) 

 Student a osoby nad 65 let:    40 EUR (asi 1040 Kč) 

 Partnerské členství – student a starší osoby: 44EUR (asi 1144 Kč) 

Upozorňujeme, že ceny v českých korunách jsou pouze orientační a při placení 

přihlášek se zohledňuje aktuální kurz EURO dle ČNB.  

Poskytnutí odpovědi na tyto otázky je dobrovolné, může ale pomoct lokální činnosti PFIcz. Informace 
mohou být pro nás velmi užitečné a bude s nimi zacházeno důvěrně. 

 
1. Chci dostat kontakty na pohany ve svém okolí    ANO/NE 
2. Souhlasím s tím, aby PFI poskytla můj e-mail pohanům v mém okolí ANO/NE 
3. Následuješ určitou specifickou pohanskou tradici?   ANO/NE 

Pokud ANO, uveď jakou, prosím: ……………………………………………………………. 
4. Jsi členem praktikujících pohanských kruhů (např. covenu)?  ANO/NE 

Pokud ANO, specifikuj, prosím:       ANO/NE 
Pokud ANO, je tvá skupina otevřená novým členům?   ANO/NE 

5. Pořádáte otevřené rituály?       ANO/NE  
Pokud ANO, v jakém regionu a jak často: .…………………………………………………………. 

6. Má tvoje skupina výhledově zájem o spolupráci s PFIcz?  ANO/NE 
(např. vzájemná propagace, přednášky, organizace akcí atp.)  

7. Máš jakékoli profesionální nebo zájmové dovednosti a znalosti, kterými můžeš české PFI 
pomoct? Právní, akademické, řemeslné znalosti, místnosti pro setkávání, účetnictví, IT, 
kreativitu. Cokoliv si myslíš, že by mohlo být užitečné, prosím, napiš nám to sem: 

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

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

Zavazujeme se, že osobní údaje zde uvedené použijeme pouze pro potřeby interního chodu 

organizace, neposkytneme je třetím stranám, ani je jinak nezneužijeme. 

i Partnerské členství je určené pro rodiny nebo páry, v nichž si oba přejí být členy a spokojí se se sdílením 
poskytovaných služeb. Toto se odráží ve snížení příspěvku. 

                                                

http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/denni_kurz.jsp

