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Prihláška 

za člena občianskeho združenia  

DVADSAŤTROJKA 

 

 

Dolu podpísaný(á) (Titul, meno, priezvisko)  

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

Narodený(á) dňa ...................................... v  ............................................................................  

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

sa týmto dobrovoľne prihlasujem za člena občianskeho združenia DVADSAŤTROJKA, o.z.. 

Vyhlasujem,     že som bol oboznámený(á) so stanovami občianskeho združenia 

DVADSAŤTROJKA, o.z., súhlasím s nimi a budem dodržiavať v nich uvedené členské 

povinnosti. Som si vedomý(á), že z občianskeho združenia DVADSAŤTROJKA, o.z. môžem 

na základe slobodného uváženia kedykoľvek vystúpiť. 

Podpísaním tohto dokumentu a zaplatením členského poplatku vo výške 5,- EUR, slovom päť 

EUR sa stáva hore uvedená osoba právoplatným členom občianskeho združenia 

DVADSAŤTROJKA, o.z. a je v ňom zaregistrovaná pod poradovým čislom:  

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

z čoho vyplývajú členské práva a povinnosti uvedené v stanovách občianskeho združenia 

DVADSAŤTROJKA, o.z. Osobné údaje uvedené v tomto dokumente ostávajú utajené pred 

ostatnými členmi združenia. 

 

V .............................................. dňa .................................. 

 

 

 

Podpisy členov predsedníctva                                                        Podpis člena občianskeho 

Občianskeho združenia DVADSAŤTROJKA                                         združenia 

 

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

 

Prihlášku môžete odovzdať členom prípravného výboru:  

PhDr. M. Lazorčák, Ing. S. Šoltésová, Ing. H. Nováková 

Alebo na sekretariát SOŠ technickej, Kukučínova 23, Košice 

 

Práva a povinnosti členov 

 

1. Členovia občianskeho združenia sú oprávnení: 

 

- Podieľať sa na činnosti združenia 

- Voliť a byť volení do orgánov združenia 

- Obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať stanovisko 

- Byť informovaní o činnosti a rozhodnutiach združenia 

 

2. Členovia občianskeho združenia sú povinní: 

 

- Dodržiavať stanovy združenia 

- Pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci 

- Podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom 

združenia 

- Platiť ročný členský príspevok vo výške ustanovenej predsedníctvom 

- Ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia 

 

 

V ................................................................ dňa ........................................................ 

 

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

 

 

Doplňujúce informácie: 

Váš e-mail: ..................................................................................................... 

Vaše telefónne číslo: ................................................................................... 


