Prihláška do Stromu života
Prihlasujem/e sa za člena/ov Stromu života ako:
ROK 2018
Individuálny člen

Klub

Individuálny člen/ Vedúci klubu SŽ
meno a priezvisko,
titul:
e-mail:
prihlasovacie
meno,
pod ktorým sa chcete
prihlasovať
na
web
stránke Stromu života:
telefón/mobil:

rok
narodenia:

Trvalá adresa
ulica a číslo:

Prihlášku zašlite poštou na
adresu organizácie alebo
emailom na adresu:
kancelaria@stromzivota.sk
Na základe vyplnenej prihlášky
vám vystavíme faktúru, ktorú je
možné uhradiť v hotovosti
v kancelárii SŽ alebo prevodom
na účet vedený v Tatrabanke,
a.s., IBAN
SK3911000000002622107100

mesto:
PSČ:
okres:

Ďalšiu časť prihlášky vypĺňa len Vedúci Klubu SŽ:

Informácie o Klube SŽ
názov Klubu SŽ:
názov školy, ak je to
relevantné:
ulica a číslo:
mesto:
PSČ:
okres:

Dĺžka fungovania:

Poštu posielať na adresu:

označte „X“ jednu z možností

označte „X“ jednu z možností

už existujúci Klub, dĺžka fungovania
v rokoch (doplňte):
nový Klub SŽ

Strom života
Jelenia 7
811 05 Bratislava
IČO: 00587010
DIČ: 2020830713
právna forma: obč.združenie
Združenie nie je platcom DPH.
www.stromzivota.sk

Klubu SŽ
Vedúceho Klubu SŽ

Pri platbe prosím použite ako
variabilný symbol číslo
faktúry a do poznámky pre
prijímateľa uveďte svoje
meno a ideálne aj názov
Klubu.
Členské Stromu života za
každého člena je 1 € (bez
rozdielu veku). Od členského
príspevku sú oslobodení
členovia zo sociálne
znevýhodneného prostredia
(podľa údajov zadávaných v
rámci Eduzberu) a členovia v
hmotnej núdzi (ku dňu platby
členského). Oslobodenie od
členského príspevku sa
dokladuje čestným prehlásením,
v ktorom Vedúci Klubu uvedie
počet členov, na ktorých žiada
úľavu (v čestnom prehlásení sa
uvádza sumárne číslo bez
menovania členov).
Členstvo je schválené až po
úhrade členského.

Vedúci Klubu SŽ zodpovedá za správnosť vyplnených údajov v Prihláške do Stromu života a
v Zozname členov Klubu Stromu života a odoslaním prihlášky potvrdzuje, že:
osoby uvedené v Zozname členov Klubu Stromu života ako aj on samotný je v roku
uvedenom na Prihláške do Stromu života členom združenia.
súhlasí so spracovaním osobných údajov v súlade so Zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov a je si vedomý toho, že informácie o Klube a členoch budú použité
v hodnotiacom procese programov finančnej podpory aktivít detí a mládeže Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Strom života sa zaväzuje, že všetky poskytnuté údaje bude chrániť pred zneužitím a bude ich
využívať len pre potreby organizácie.

TIP:
Pri vytváraní názvu Klubu
si vymyslite originálny
názov napríklad nejaké
zviera, rastlinu,
skomoleninu názvu obce,
mesta alebo lokality,
v ktorej pôsobíte.

Zoznam členov Klubu Stromu života
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Adresa trvalého bydliska
(ulica, číslo, mesto, PSČ)

Rok
narodenia

Zaplatená
suma v €

Zoznam členov Klubu Stromu života
(okrem Vedúceho Klubu SŽ uvedeného vyššie)
P.
č. Meno a Priezvisko, titul

Adresa trvalého bydliska
(ulica, číslo, mesto, PSČ)

Rok
narodenia

Zaplatená
suma v €

