AŠK Vranov
A i r s o f t o v ý š p o r t o v ý k l u b Vranov n/T.

Okulka 13/23, Vranov nad Topľou, 09301
IČO: 42228506 DIČ: 2023138568

Prihláška
Priezvisko a meno : ..................................................................................................................
Adresa bydliska : .....................................................................................................................
Dátum narodenia : ................................. Miesto narodenia : ..................................................
Číslo OP : .............................................. Číslo cestovného pasu: ............................................
Tel. kontakt: .......................................... E-mail: .....................................................................
* vyplní zákonný zástupca osoby mladšej ako 18 rokov

Priezvisko a meno : ..................................................................................................................
Adresa bydliska : .....................................................................................................................
Dátum narodenia : ................................. Miesto narodenia : ..................................................
Číslo OP : .................................................................................................................................
Tel. kontakt: .......................................... E-mail: .....................................................................
Osoby mladšie ako 18 rokov musia k prihláške doložiť Súhlas zákonného zástupcu.
Záujemca o členstvo čestne vyhlasuje, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a neboli zamlčané žiadne
skutočnosti, ktoré by žiadateľa neoprávňovali uchádzať sa o členstvo v športovom klube. Zároveň prehlasuje, že sa
oboznámil so stanovami AŠK Vranov a zaväzuje sa ich dodržiavať. Je si vedomý nebezpečenstva a rizika súvisiaceho s
účasťou na aktivitách AŠK Vranov. Pozná svoj zdravotný stav a bude sa zúčastňovať na akciách podľa vlastného výberu a
svojich schopností. Prehlasuje, že za svoje konanie a prípadnú ujmu na akciách klubu nesie sám zodpovednosť. Záujemca
o členstvo vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov, aby AŠK Vranov spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti klubu a
spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Záujemca o členstvo zároveň poskytuje AŠK Vranov svoj
súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe aj s cezhraničným prenosom osobných údajov i do tretích krajín
(akýchkoľvek krajín v rámci Európskej únii a krajín tzv. bezpečného prístavu). AŠK Vranov sa zaväzuje, že bude s
osobnými údajmi člena zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Záujemca o členstvo udeľuje
AŠK Vranov tento súhlas na dobu neurčitú.

Svojim podpisom potvrdzujem, že členom čakateľom sa chcem stať na vlastnú žiadosť.
Dňa ................................ V ..................................

..............................
Vlastnoručný podpis

O prijatí za člena čakateľa rozhoduje predsedníctvo AŠK Vranov, ktoré vašej žiadosti nemusí vyhovieť.
Po prijatí za člena čakateľa Vám o tom bude vystavené písomné potvrdenie, ktoré Vám bude odovzdané osobne.
Základný členský príspevok na rok 2016 je 60 €. Jeho splatnosť je do 7 dní odo dňa doručenia oznámenia
o prijatí za člena čakateľa a to v plnej výške vkladom do pokladne združenia.

Kontaktná adresa : AŠK Vranov
Mlynská 1488
Vranov nad Topľou, 09301
Informácie:

Predseda klubu: SZABO Miroslav:

0948 536 066

Podpredseda klubu: MURÍN Peter:

0902 354 455

Informácie: tel.: +421948536066

e-mail: askvranov@azet.sk

www.askvranov.sk

