STRELECKÝ KLUB-EMEL
PRIHLÁŠKA

Meno a priezvisko ..................................................................................................
Adresa trvalého bydliska ........................................................................................
Dátum narodenia....................................................................................................
Rodné číslo .............................................................................................................
Tel. číslo .................................................................................................................
E-mailová adresa .....................................................................................................
Súhlasím aby bolo moje meno uvedené v zozname členov na webovej stránke streleckého klubu
áno - nie
Nepovinné informácie:
Vlastním – nevlastním
zbrojný preukaz číslo: ................................. vydaný v .........................

Súhlasím , v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch ,aby boli
moje hore uvedené osobné údaje použité na účely nevyhnutné pre registráciu v klube .Klub týmto
prehlasuje , že osobné údaje uvedené v prihláške použije len uvedenému účelu.
Termín úhrady ročného členského príspevku je najneskôr do 28.2. príslušného kalendárneho roku

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

Podpis žiadateľa

Povinnosti členov klubu :


dodržiavať bezpečnostné predpisy na strelnici , dodržiavať pokyny správcu strelnice,
funkcionárov Streleckého klubu – eMeL , rozhodcov a inštruktorov streľby.



zaplatiť členský príspevok v sume 20 €



nový člen platí prvý rok 40€ ( 20€ vstupný poplatok (zápisné) a členský príspevok 20€)



členstvo v Streleckom klube – eMeL

sa obnovuje každý rok zaplatením členského

príspevku do 28.2. Nesplnenie tejto povinnosti znamená vyškrtnutie z klubovej
evidencie a strata všetkých klubových výhod .


členský poplatok je platný vždy na jeden kalendárny rok , bez ohľadu na to v ktorej
časti prebiehajúceho kalendárneho roka sa žiadateľ stane členom !

Práva členov klubu :


každý člen streleckého klubu dostane po úhrade členského klubový preukaz
a potvrdenie o členstve v klube
/ platný jeden rok od 01.01. do 31.12. /



členom klubu sa môže stať aj osoba bez zbrojného preukazu strieľajúca pod dozorom
správcu strelnice, inštruktorov streľby, rozhodcov pri streľbe.



Členovia Streleckého klubu –EMEL majú zvýhodnené ceny na Strelnici EMEL.

Členský poplatok je možné zaplatiť na číslo účtu :

SK50 0900 0000 0050 4984 5875
alebo v hotovosti pri preberaní potvrdenia o členstve a členského preukazu
Kontaktné údaje :
Sídlo klubu : Strelecký klub –eMeL , SNP 12 , 903 01 Senec
e-mailová adresa : strelnica.emel @gmail.com
tel. číslo : 0903 73 98 73 – Michal Lančarič
0903 461 784 – Milan Lančarič

