
Prihláška za člena občianskeho združenia a 

čestné vyhlásenie budúceho držiteľa členského preukazu združenia  

Legis Telum – Združenie vlastníkov strelných zbraní, o.z. 

 
Ja, dolu podpísaný/á (meno a priezvisko, titul)   ............................................................................., 

narodený/á dňa  .................................,  

bytom (trvalé bydlisko) ..................................................................................................................., 
žiadam o prijatie za člena združenia Legis Telum – Združenie vlastníkov strelných zbraní, o.z. (ďalej len 

„Združenie“). Vyhlasujem, že som sa oboznámil so stanovami Združenia, súhlasím s nimi a budem ich dodržiavať. 

Som si vedomý, že zo Združenia môžem na základe slobodného uváženia kedykoľvek vystúpiť. 
   

Tiež potvrdzujem, že mnou uvedené údaje sú pravdivé a úplné a súčasne sa zaväzujem všetky svoje údaje 

uvedené vyššie v prípade zmeny aktualizovať. Súhlasím so zasielaním informácií o činnosti Združenia a dávam súhlas 

k použitiu fotografií mojej osoby na registračnej karte a členskom preukaze Združenia.  
 

Svojim podpisom na tejto prihláške dobrovoľne dávam súhlas v súlade s §7 zákona č.428/2002 Z.z. v znení 

neskorších predpisov na spracovanie mojich osobných údajov výlučne k identifikácii ako člena Združenia a užívateľa 

benefitov spojených s členstvom v Združení. Tento mnou daný súhlas platí počas trvania účelov spracúvania 

uvedených v tomto prehlásení a zároveň svojim podpisom beriem na vedomie, že som oprávnený tento súhlas 

písomne odvolať, ak Združenie bude konať v rozpore s podmienkami uvedenými v tomto vyhlásení.   

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

      podpis 

V prípade, že osoba/žiadateľ o členstvo nedosiahol vek 18 rokov: 

Ja (meno, priezvisko)  ...............................................................  zákonný zástupca hore uvedeného žiadateľa o členstvo 

súhlasím s tým, aby sa stal členom občianskeho združenia Legis Telum – Združenie vlastníkov strelných zbraní, o.z.   

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

       podpis zákonného zástupcu 

 

Ostatné nižšie uvedené údaje sú potrebné ku komunikácii s členom (vyplnenie je dobrovoľné): 
 

 chcem, aby mi boli informácie o fungovaní združenia zasielané poštou na korešpondenčnú adresu:  

.............................................................................................................................................................................. 
 chcem, aby mi boli informácie zasielané e-mailom:   .................................................................. 

 som držiteľom zbrojného preukazu (nesprávne prečiarknite): áno / nie 

 som registrovaný v poľovníckom združení:     áno / nie 

 som členom streleckého klubu:      áno / nie 

 telefón:         .................................................................. 

 povolanie:         .................................................................. 
 

 

 poznámka k prihláške:  

o k prihláške prosím voľne priložte 1x fotografiu o rozmere 3 x 3,5 cm.  

o údaje poskytnuté v prihláške sú internou záležitosťou Združenia. Tieto údaje sú k dispozícii iba pre členov predstavenstva, 

odsúhlasujúcich členstvo v združení v súlade so stanovami Združenia a nebudú za žiadnych okolností zverejnené a bez 

výslovného súhlasu dotknutej osoby, nebudú tieto údaje poskytnuté iným členom Združenia. 

o  pred odoslaním si prosím dôsledne preštudujte Stanovy Združenia dostupné na webe združenia (www.legistelum.sk 

www.zbrojak.sk ), aby ste poznali povinnosti člena a mohli v plnej miere využívať svoje práva.  

K zaregistrovaniu člena je potrebné zaplatenie členského príspevku vo výške 10 € na účet Združenia: 
č.ú. : 2928831708/1100 Tatra Banka, a.s. 
k.s. : 0308 
v.s. : ako variabilný symbol uveďte deň, mesiac a rok narodenia v tvare DDMMRRRR  

poz. :  svoje MENO a PRIEZVISKO prosím uveďte v „účele platby / správe pre prijímateľa“ 
T/A2 

http://www.legistelum.sk/
http://www.zbrojak.sk/

