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PRIHLÁŠKA ZA ČLENA OZ EGOKOLÓGIA 

Fyzická osoba: 

1. Meno, Priezvisko, titul  

2. Povolanie, profesia  

3. Dátum narodenia  

4. Adresa  

5. Telefón, mobil  

6. E-mail  

 

Zákonný zástupca: 

Vyplňte v prípade, ak sa za člena hlási osoba mladšia ako 18 rokov. Člen mladší ako 18 
rokov nemusí platiť ročné členské až po dovŕšení veku 18 rokov. 

1. Meno, Priezvisko, titul  

2. Povolanie, profesia  

3. Dátum narodenia  

4. Adresa  

5. Telefón, mobil  

6. E-mail  

 

Týmto sa prihlasujem sa za člena/členku občianskeho združenia EGOKOLÓGIA.  

Súhlasím so stanovami občianskeho združenia a vyhlasujem, že som sa s nimi patrične 
oboznámil/la, primerane ich poznám a svoju činnosť v združení budem vykonávať v súlade s 
nimi. Zároveň vyhlasujem, že sa budem aktívne podieľať na činnosti združenia a budem riadne 
platiť členské príspevky.  

Členský poplatok vo výške 12,00 - € uhraďte hneď po podpise prihlášky na transparentný účet 
s poznámkou: „ Člen OZ EGOKOLÓGIA “. Oslobodený od poplatku sú ľudia mladší ako 18 rokov. 

Číslo účtu: SK6583300000002001314078. 

Súhlasím so spracovaním, evidenciou údajov a informácií, uvedených v tejto prihláške, výlučne 
pre vnútorné potreby občianskeho združenia EGOKOLÓGIA, v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. 
z. o ochrane osobných údajov.  

Vyplnenú a podpísanú prihlášku pošlite na adresu občianskeho združenia -pozri hore, alebo 
oskenovanú pošlite na uvedený email. 

 

Miesto: Deň: Podpis: 
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PRIHLÁŠKA ZA ČLENA OZ EGOKOLÓGIA 

Právnická osoba: 

1. Názov:   

2. Adresa:  

3. IČO / DIČ  

4. Meno, Priezvisko, titul.   

5. Funkcia kontaktnej osoby.  

6. Telefón, mobil  

7. E-mail  

 

Týmto sa prihlasujem sa za člena/členku občianskeho združenia EGOKOLÓGIA.  

Súhlasím so stanovami občianskeho združenia a vyhlasujem, že som sa s nimi patrične 
oboznámil/la, primerane ich poznám a svoju činnosť v združení budem vykonávať v súlade s 
nimi. Zároveň vyhlasujem, že sa budem aktívne podieľať na činnosti združenia a budem riadne 
platiť členské príspevky.  

Členský poplatok vo výške 12,00 - € uhraďte hneď po podpise prihlášky na transparentný účet 
s poznámkou: „ Člen OZ EGOKOLÓGIA “.  

Číslo účtu: SK6583300000002001314078. 

Súhlasím so spracovaním, evidenciou údajov a informácií, uvedených v tejto prihláške, výlučne 
pre vnútorné potreby občianskeho združenia EGOKOLÓGIA, v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. 
z. o ochrane osobných údajov.  

Vyplnenú a podpísanú prihlášku pošlite na adresu občianskeho združenia -pozri hore, alebo 
oskenovanú pošlite na uvedený email. 

 

Miesto: Deň: Podpis: 

 

www.egokologia.sk
egokologia@egokologia.sk
https://www.fio.sk/ib2/transparent?a=2001314078

