
Footgolf club Skalica, o.z. 
 
 

 

PRIHLÁŠKA ZA ČLENA   

občianskeho združenia 
 

 
MENO a PRIEZVISKO:__________________________________________________  

 

TITUL:             __________________________________________________________ 

 

RODNÉ ČÍSLO:_________________________________________________________   

 

TRVALÝ POBYT:_______________________________________________________   

 

ZAMESTNANIE: ________________________________________________________  

 

TELEFÓNNE ČÍSLO:____________________________________________________ 

 

MAIL:                 _________________________________________________________ 

 
     Ja, dolupodpísaný  prehlasujem, že sa dobrovoľne prihlasujem za člena občianskeho združenia „Footgolf club 
Skalica“. 
Prehlasujem, že budem rešpektovať všetky nariadenia a rozhodnutia  predsedníctva občianskeho združenia 
„Footgolf club Skalica“, týkajúce sa mojej osoby, ako člena občianskeho združenia „Footgolf club Skalica“. 
     Súhlasím s platením ročných členských príspevkov do pokladne občianskeho združenia „Footgolf club 
Skalica“, za ktoré obdržím členský preukaz a budem môcť z neho využívať všetky výhody člena občianskeho 
združenia „Footgolf club Skalica“.    
     Svojim podpisom udeľujem občianskemu združeniu „Footgolf club Skalica“ súhlas s tým, aby občianske 
združenie „Footgolf club Skalica“ spracovávalo moje osobné údaje. Svojim podpisom udeľujem občianskemu 
združeniu „Footgolf club Skalica“ súhlas so spracovávaním aj takých osobných údajov, ktoré občianske 
združenie „Footgolf club Skalica“ nadobudne kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných 
dokladov na nosič informácií. Svojim podpisom udeľujem občianskemu združeniu „Footgolf club Skalica“ súhlas 
so spracovávaním osobných údajov na účely evidencie v občianskom združení „Footgolf club Skalica“ a s tým 
spojených vzťahov, a na oznamovacie a registračné povinnosti občianskeho združenia „Footgolf club Skalica“ 
voči tretím subjektom. Súhlas člena občianskeho združenia „Footgolf club Skalica“ so spracovávaním osobných 
údajov sa udeľuje na neobmedzený čas. V prípade, ak občianske združenie „Footgolf club Skalica“ zvlášť hrubým 
spôsobom zneužije svoje právo na spracovávanie osobných údajov člena a o tejto skutočnosti právoplatne 
rozhodne príslušný súd, člen  má právo odvolať tento svoj súhlas so spracovávaním jeho osobných údajov. 

                                             
Okrem povinností, ktoré vyplývajú z členstva v občianskom  združení „Footgolf club Skalica“, a to platba 
ročného členského príspevku vo výške:  
100,- € – pre mužov a ženy,  
50,- € pre Juniorov, 
má každý člen právo na:  
° bezodplatných 11 vstupov na hru (18 jamiek), pozor, je potrebné sa vopred nahlásiť na recepcii Grafobal Golf     
  Group Resortu v Skalici,  najlepšie vždy deň vopred 
° ďalší benefit po absolvovaní 11 vstupov, t.j. vstup za 8,- €, resp. 4,- € (Juniori), vždy  v pondelok a utorok. 
Tieto benefity sa neuplatňujú počas turnajov. 
  
Členské príspevky budú riadne vydokladované, účtovne vedené v občianskom  združení „Footgolf club Skalica“ 
a použité výhradne na činnosť združenia. Každý člen po uhradení členského príspevku obdrží členskú kartu. 
Ďalšie informácie budú dostupné na  www.footgolfskalica.sk alebo na FB: footgolf skalica.                          

 
V Myjave, dňa: 1. februára 2020           

           

           _______________            ____________________                 ___________________ 
                     Ján Holič                           Mgr. Roman Vajaš                       vlastnoručný podpis člena                               

http://www.footgolfskalica.sk/

