
Občianske združenie AN-24 (5605) -HEJCE, , IČO: 51221071,  Jablonec 334, 900 87 Jablonec 
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PRIHLÁŠKA  
do občianskeho združenia 

AN-24 (5605) - HEJCE 

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

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

Bydliskom*)................................................................................................................................ 

Telefón**).................................................................................................................................... 

E-mail**)...................................................................................................................................... 

Facebook .................................................................................................................................. 
 
 
sa týmto dobrovoľne prihlasujem do občianskeho združenia  
 

AN-24 (5605) - HEJCE 
 
Vyhlasujem, že som bol oboznámený so stanovami občianskeho združenia, súhlasím s nimi a 
budem dodržiavať v nich uvedené členské povinnosti.  
  
Dokument podpíšte a odošlite na adresu združenia, alebo zoskenujte a odošlite emailom. Po 
schválení Radou sa stáva hore uvedená osoba právoplatným členom občianskeho združenia 
AN-24 (5605) - HEJCE, z čoho jej vyplývajú členské práva aj povinnosti uvedené v stanovách 
občianskeho združenia AN-24 (5605) -HEJCE. O prijatí za člena bude novému členovi zaslané 
oznámenie. 
 
 
V ............................................, dňa .....................        
 
                                                                                          .................................................                       
                 Podpis žiadateľa 
 
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, na správu, spracovanie a uchovávanie poskytnutých 
osobných údajov a informácií poskytnutých na základe tejto prihlášky. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aktuálne platná výška členského príspevku: 
Ročný členský príspevok pre fyzické osoby je 20,00 €. Suma nad 20,00€ sa považuje za dobrovoľný 
príspevok. Členský príspevok uhraďte po schválení členstva členovi Rady v hotovosti, alebo 
prevodom na účet združenia. Ako variabilný symbol uveďte svoj dátum narodenia (DDMMRRRR) 
a do správy pre prijímateľa uveďte svoje meno a text „Členský príspevok RRRR“ kde RRRR je rok, 
za ktorý sa úhrada vykonáva. Zmeny výšky členského príspevku podliehajú schváleniu Rady. 

 
Poznámky: 
Priebežné informácie budú zverejňované na facebookovom profile v skupine AN-24 (5605) – Hejce. 
Preto sa odporúča zaregistrovať sa na facebooku a prihlásiť sa do skupiny. Informácie o dôležitých 
akciách budú zasielané aj na kontakty uvedené v tejto prihláške.  
 
*) 

– údaj je povinný 
**) 

– povinný je aspoň jeden z uvedených údajov, kam chce člen dostávať informácie. 


