ŽILINSKÝ JASKYNIARSKY KLUB
Gerlachovská 3105/10 Žilina 010 08
IČO: 42067545 DIČ: 2022798349
www.jaskyniari.sk IČO

PRIHLÁŠKA ČLENA
Meno, priezvisko, titul: ...................................................................................

Rodné číslo: ...........................................................

Dátum narodenie: ...............................................................................................

Čís. tel.: ....................................................................

Adresa bydliska: ...............................................................................................

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

Žilinský jaskyniarsky klub je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. a v znení neskorších predpisov združením
občanov, ktorého predmetom činnosti je záujem o kras, speleológiu, ochranu kultúrnych a prírodných pamiatok.











Touto prihláškou prejavujeme vôľu stať sa členom Žilinského jaskyniarskeho klubu:
Súhlasím so Stanovami Žilinského jaskyniarskeho klubu, ktoré som si riadne prečítal a porozumel som im.
Súhlasím s cieľom a poslaním Žilinského jaskyniarskeho klubu a zaväzujem sa, že svojou aktívnou činnosťou
budem prispievať k plneniu vytýčených úloh klubu poznávať, objavovať, registrovať, dokumentovať a chrániť
prírodné a kultúrne pamiatky spojené s činnosťou speleológie, rôznymi formami ich približovať verejnosti,
získavať a vzdelávať záujemcov o speleológiu, prírodu, kultúru a turistiku.
Pri svojej činnosti sa budem aktívne podieľať na aktivitách, grantoch, dotáciách a projektoch zameraných na
získanie finančných prostriedkov pre činnosť Žilinského jaskyniarskeho klubu podľa stanov klubu.
Pri svojej činnosti sa budem riadiť stanovami klubu, vnútornými predpismi a príslušnými právnymi predpismi.
Pri svojej činnosti sa budem riadiť pokynmi a uzneseniami volených orgánov a uznesením výročnej členskej
schôdze, zúčastním sa zvolanej členskej schôdze, tak ako to určujú stanovy klubu.
Pri svojej činnosti sa budem dodržiavať zásady bezpečnosti pri činnostiach Žilinského jaskyniarskeho klubu a
v prípade nebezpečenstva poskytnem podľa svojich schopností a možností pomoc pri ohrození života, zdravia
a materiálnych škodách sebe a ostatným členom Žilinského jaskyniarskeho klubu.
Súhlasím, že úrazové poistenie pred každou akciou Žilinského jaskyniarskeho klubu si zabezpečím na vlastné
náklady, na základe platného ustanovenia Zákona o horskej záchrannej službe /zákon č. 544/2002 Z.z. v znení
zmien a dodatkov o Horskej záchrannej službe/
týmto prehlasujem, že v súlade zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov súhlasím so spracovaním a používaním osobných údajov Žilinského jaskyniarskeho klubu.
Dotknutá osoba týmto potvrdzuje, že osobné údaje poskytla dobrovoľne, bez nátlaku a že uvedené osobné
údaje sú pravdivé, správne a aktuálne.

Členský príspevok v prospech Žilinského jaskyniarskeho klubu: uhradený vo výške 10€

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

Podpis ručiteľa ........................................................
/predseda, člen výboru, člen klubu/ *

Vyjadrenie Žilinského jaskyniarskeho klubu
Čakateľ od: ...................................................
*

podpis žiadateľa ...................................................................
/ zákonný zástupca /

súhlasí / nesúhlasí *

nehodiace preškrtnúť

Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a. s. Žilina
Číslo účtu: 8724058001 Kód banky: 5600

IBAN: SK95 5600 0000 0087 2405 8001
SWIFT: KOMASK2X

