
  

      
                                                 PRIHLÁŠKA

do občianskeho združenia
    BUNKRE

Dolu 
podpísaný/(á) .............................................................................................................

Narodený/(á) ............................ v .................................................................................

Bydliskom.......................................................................................................................

sa týmto dobrovoľne prihlasujem do občianskeho združenia BUNKRE, o.z.  
Vyhlasujem, že som bol oboznámený so stanovami občianskeho združenia  
BUNKRE, o.z., súhlasím s  nimi a  budem dodržiavať v  nich uvedené členské  
povinnosti. Som si vedomý, že z  občianskeho združenia BUNKRE o.z. môžem na  
základe slobodného uváženia kedykoľvek vystúpiť.

Podpísaním tohto dokumentu a  zaplatením členského poplatku vo výške 10 EUR  
ročně (slovom : desať eur) sa stáva hore uvedená osoba právoplatným členom  
občianskeho združenia BUNKRE, o.z. a  je v  ňom zaregistrovaná pod poradovým  
číslom:

……………,

z čoho jej vyplývajú členské práva aj povinnosti uvedené v  stanovách občianskeho  
združenia BUNKRE, o.z. Osobné údaje uvedené v  tomto dokumente ostávajú  
utajené pred ostatnými členmi združenia.

 V ............................................, dňa .....................

Podpisy členov predsedníctva Podpis člena občianskeho
občianskeho združenia BUNKRE o.z združenia

..............................................................                      ..............................................      

Člen občianskeho združenia týmto udeľuje občianskemu združeniu súhlas v  súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z.  
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, so správou, spracovaním a uchovávaním poskytnutých 
osobných údajov a informácií poskytnutých občianskemu združeniu na základe tejto prihlášky.



Práva a povinnosti členov 

1. Členovia občianskeho združenia sú oprávnení:
- zúčastňovať sa na činnosti združenia
- voliť a byť volení do orgánov združenia
- byť informovaní o činnosti, rozhodnutiach a zámeroch združenia
- predkladať návrhy
- požadovať informácie o fungovaní a zámeroch občianskeho združenia

2. Členovia občianskeho združenia sú povinní:
- dodržiavať stanovy združenia
- pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci
- plniť uznesenia orgánov združenia
- platiť ročný členský príspevok vo výške ustanovenej predsedníctvom

V ............................... dňa : .....................  

Podpis ......................................

Doplňujúce informácie : 

Na túto e-mailovú adresu prosím posielajte svoju fotku : clenstvo@bunkre.info 

Váš e-mail :............................................................ 
Váše telefonné číslo: .................................
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