Slovenský horolezecký spolok JAMES, Junácka 6, 832 80 Bratislava

PRIHLÁŠKA
za člena spolku registrovaného cez klub alebo oddiel

Priezvisko a meno: …………………………………………………………..
Dátum narodenia: ……………………………………………………………
Adresa trvalého bydliska: ……………………………………………………
Horolezecký klub alebo oddiel: AC Lokomotíva Bratislava
Prehlasujem, že ako člen SHS JAMES budem dodržiavať jeho stanovy a že som si vedomý
vlastnej zodpovednosti za svoju športovú činnosť
v horolezeckom teréne.
V súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlasím s tým, aby moje osobné údaje
v rozsahu tejto prihlášky boli spracúvané na účely registrácie v SHS JAMES. Zároveň dávam súhlas na cezhraničný
tok uvedených osobných údajov do krajín, kde sa koná športové podujatie SHS JAMES alebo UIAA. Tento súhlas
platí do odvolania, ktoré je účinné dňom doručenia na SHS JAMES.

V ……………………., dňa ……………..

Podpis člena: …………………………..

Pri osobách mladších ako 18 rokov prehlásenie zákonného zástupcu:
Prehlasujem, že súhlasím s členstvom menovaného, ktorý je mojim ……………….. ,
v SHS JAMES a mám osobnú zodpovednosť za jeho činnosť v horolezeckom teréne.
V ………………., dňa ………….

Podpis zákonného zástupcu: ………………………

Potvrdenie klubu:
V ………………., dňa ………….

Podpis zástupcu klubu: ………………………

Pečiatka klubu: ……………………..
Pozn.: S prihláškou je potrebné poslať kópiu o zaplatení registr. a členského poplatku

Členské 2010
*

Členský poplatok SHS James je 17,00 EUR (512,42 Sk), pre mládež od 16 do 18 rokov
(ročník nar. 1992 až 94) 10,00 EUR (301,26 Sk), mládež do 15 rokov vrátane (roč. nar.
1995 a neskôr), ženy nad 55 rokov a muži nad 60 rokov majú členské 4,00 EUR
(120,50 Sk).

*

Registračný (jednorazový) poplatok SHS James je pre členov registrovaných cez oddiely
a kluby 4,00 EUR (120,50 Sk)

*

Členský poplatok AC Lokomotíva Bratislava je 4,00 EUR (120,50 Sk).

*

Pri nových členoch je potrebné vyplniť Prihlášku za člena SHS JAMES, aj priamo
registrovaní, aj pri registrácii cez kluby, u osôb mladších ako 18 rokov nezabudnúť na
potvrdenie zákonného zástupcu. Vyžaduje to znenie novelizovaných stanov spolku. Nie
je potrebné posielať fotografiu.

*

Členský odznak, dostáva každý nový člen. Pri strate odznaku je možné si dokúpiť
duplikát za 2,00 EUR (60,25 Sk). Člen spolku si takto môže dokúpiť odznak len raz do
roka.

Poznámka: Prihlášku treba vytlačiť dva krát – jedna pre náš klub a jedna pre SHS JAMES

