
 
Aktívny život, o.z. 

PRIHLÁŠKA ČLENA OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA 

    ID:          

Strana 

1/2 

 

 

* Povinné položky sú označené hviezdičkou. 

P R I H L Á Š K A 

člena združenia Aktívny život, o.z. 

V súlade s článkom 4 stanov občianskeho združenia Aktívny život, o.z. so sídlom Nová Ľubovňa 1, 065 11 

Nová Ľubovňa, týmto žiadam výkonný výbor občianskeho združenia o členstvo v združení Aktívny život, o.z. 

Meno a priezvisko*: 

Adresa bydliska*: 

Dátum narodenia*:     Rodné číslo*: 

Email*: 

Telefón/Mobil*:  

Skype nick: 

Aktuálne zamestnanie / škola: 

Profesia: 

Absolvované školy a kurzy: 

Meno/á Rodiča/ov (potrebné u členov do 15 rokov)*: 
 

Vyhlásenie: 
Svojím podpisom sa zaväzujem, že ako člen združenia budem postupovať v súlade so stanovami a internými 

predpismi a súhlasím so stanovami, poslaním a činnosťou združenia Aktívny život, o.z. 

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, týmto svojim podpisom dávam občianskemu 

združeniu Aktívny život, o.z., 065 11 Nová Ľubovňa 1 súhlas na spracovanie mojich osobných údajov resp. 

údajov môjho dieťaťa v rozsahu potrebnom pre potreby a činnosti združenia, ako aj súhlas s použitím 

zvukových, obrazových a video záznamov z podujatí, na ktorých sa zúčastním. Tento súhlas platí do 

písomného odvolania súhlasu. 

 

Miesto: 

Dátum: 

                  podpis člena 

resp. zákonného zástupcu dieťaťa 

 
Prihlášku prijal: 

Zaplatené zápisné:  
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* Povinné položky sú označené hviezdičkou. 

Alias Nick, prezývka, meno, jednoducho ako ťa volať*: 

Najcitát Obľúbený citát, resp. výrok 

 

Vlarok Obľúbený vlastný výrok 

 

Najšporty Obľúbené športy, ktorým sa venuješ, resp. chcel by si sa venovať* 
 

Záľuby Tvoje záľuby, koníčky (okrem športu)* 

 

Najedlo Obľúbené jedlo 

 

Najfarba Najobľúbenejšia farba 

 

Znamenie V akom znamení si sa narodil 

 

Kto k nám Koho by si odporúčal na prizvanie do nášho OZ? Uveď meno, priezvisko* 
 

 

V čom by si nám mohol ako dobrovoľník pomôcť?  
  

 

Dotazka Čo by sme sa mali spýtať našich členov a ešte to nie je v týchto otázkach zahrnuté?  
  


