
ZMĚNA ZPŮSOBU DISTRIBUCE ČASOPISU PLYN

Vážení čtenáři časopisu Plyn,

děkujeme Vám za Váš zájem o časopis Plyn.

Dovolujeme si Vás oslovit v souvislosti se změnami, o kterých rozhodla Rada ČPS a které se dotknou 
časopisu Plyn. Od 1. 7. 2016 se změní periodicita vydávání časopisu. Časopis Plyn bude vycházet jednou 
za dva měsíce jako dvojčíslo, tj. bude vycházet jen 6× ročně, nicméně celkový rozsah stran ročně bude 
stejný, jako tomu bylo doposud. K tištěné verzi časopisu přibude verze elektronická, která bude k dispozici 
v členské zóně webových stránek Českého plynárenského svazu (www.cgoa.cz). Dále bude elektronická 
verze na vyžádání zasílána e-mailem (na adresu, kterou nám odběratel poskytne). Tištěná podoba časopisu 
bude zachována, nicméně dojde ke snížení nákladu. Tištěná verze časopisu Plyn bude počínaje dvojčíslem 
7-8/2016 zasílána pouze těm odběratelům, kteří o to písemně požádají (toto neplatí pro předplatitele 
časopisu přes A.L.L. Production, těm bude nadále zasílána tištěná verze) – např. prostřednictvím 
níže uvedené žádosti, kterou vyplní a zašlou na adresu: redakce@cgoa.cz, či poštou na adresu: Český 
plynárenský svaz, Redakce časopisu Plyn, U Plynárny 223/42, 140 21  Praha 4. Žádost bude také dostupná 
na internetových stránkách ČPS.

Termín pro odevzdání žádostí: 30. 6. 2016. 

ŽÁDOST O ZASÍLÁNÍ ČASOPISU PLYN

Prosím zaškrtněte:

Jsem (povinný údaj):

  čestný člen     individuální člen     zaměstnanec kolektivního člena

 Mám zájem o zasílání časopisu Plyn v elektronické verzi na e-mailovou adresu: 

 @
 Pro účely ověření prosím také vyplňte:

 Společnost*) :

 Titul: Jméno: Příjmení:

 Mám zájem o zasílání časopisu Plyn v tištěné verzi na adresu uvedenou níže:

 Společnost*) :

 Titul: Jméno: Příjmení:

 Ulice, č.p.: PSČ: Město:

*) zaměstnanec kolektivního člena vyplní i v případě, že požaduje zasílat Plyn na soukromou mailovou 
nebo poštovní adresu, čestní a individuální členové vyplňovat nemusí

Tato nabídka je platná pro čestné a individuální členy ČPS a zaměstnance kolektivních členů ČPS. 
Nutné je písemně informovat redakci časopisu Plyn (emailem/poštou)!
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