
 

    Rádioklub Barbakan
       Tulská 51, 97404 Banská
 

 

Evidenčné čislo: ...............................                                      

Prihláška do rádioklubu

Meno: ...............................................................................
 

Priezvisko: ...............................................................................
 

Volačka: ...............................................................................
 

Znak: ...............................................................................
 

Bydlisko: .........................................................................................................
 
.......................................................................... PSČ: .....................
 

Telefón / E-mail: ..........................
 

Rok výroby: ..................... 
   

Podpisom súhlasím zo stanovami, ktoré sú zverejnené na klubových stránkach 
http://barbakanklub.sk záložka DOKUEMENTY a
a zverejneného na klubových stránkach záložka INFO O KLUBE.

- členské je splatné až po vyrozumení odpovede na prihlášku
- pre členov pod 18 rokov je uplatnená 50% zľava
- ZŤP majú nárok na 50% zľavu z

Žiadosť bude posudzovaná radou (VR) a

Pozn.: členské je platné na jeden aktuálny kalendárny rok. Členské v
člena sa nevracia. Neplatia sa alikvotné čiastky.

 

 
Podaním prihlášky je zároveň vyjadrenie súhlasu so spracovaním osobných údajov v zmysle 
zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
platnom znení. Súčasne týmto dávam
zvukových záznamov a fotografií s vlastnou podobizňou na propagačné, informačné, reklamné, 
spoločenské, edukačné a iné účely.
 

Barbakan (KXT)                občianske
Banská Bystrica          IČO: 52215270     

                                      ver.03.2019                          BIČ: ..............................................

Prihláška do rádioklubu Barbakan
 

................................................................................................................

.........................................................................................

................................................................................................................

....................................................................................

............................................................................................

.......................................................................... PSČ: .....................

................................................................................................................

.....................  
    

zo stanovami, ktoré sú zverejnené na klubových stránkach 
http://barbakanklub.sk záložka DOKUEMENTY a s platbou členského poplatku stanoveného VR 

zverejneného na klubových stránkach záložka INFO O KLUBE. 

až po vyrozumení odpovede na prihlášku 
pre členov pod 18 rokov je uplatnená 50% zľava 
ZŤP majú nárok na 50% zľavu z členského poplatku 

Žiadosť bude posudzovaná radou (VR) a o prijatí Vás budeme informovať. 

platné na jeden aktuálny kalendárny rok. Členské v prípade ukončenia činnosti 
. Neplatia sa alikvotné čiastky. 

.....................................
              

Podaním prihlášky je zároveň vyjadrenie súhlasu so spracovaním osobných údajov v zmysle 
zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
platnom znení. Súčasne týmto dávam súhlas s vyhotovovaním a zverejňovaním obrazových a 
zvukových záznamov a fotografií s vlastnou podobizňou na propagačné, informačné, reklamné, 
spoločenské, edukačné a iné účely. 

............................................
              

bčianske združenie (klub) 
     http://barbakanklub.sk 

BIČ: .............................................. 

Barbakan 

................................. 

................................. 

.................................  

..... (HAM Licencia) 

................................................................................................... 

.......................................................................... PSČ: ............................ 

........................................... 

zo stanovami, ktoré sú zverejnené na klubových stránkach 
bou členského poplatku stanoveného VR 

prijatí Vás budeme informovať.  

prípade ukončenia činnosti 

............................................ 
                      Podpis             

Podaním prihlášky je zároveň vyjadrenie súhlasu so spracovaním osobných údajov v zmysle 
zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

súhlas s vyhotovovaním a zverejňovaním obrazových a 
zvukových záznamov a fotografií s vlastnou podobizňou na propagačné, informačné, reklamné, 

............................................ 
                    Podpis             


