Združenje Učiteljev Kundalini Joge Slovenije
PRISTOPNA IZJAVA
Ime in priimek: ______________________________________
Kraj in datum rojstva: _________________________________
Naslov stalnega bivališča: _________________________________
Naslov začasnega bivališča: _______________________________
Poklic: _______________________________________
Telefon: ______________________________
GSM: _______________________________________
E-mail v službi: _______________________________
E-mail doma: _________________________________
Elektronsko pošto želim dobivati na (ustrezno podčrtajte):
o elektronski domači naslov,
o elektronski službeni naslov,
o na oba elektronska naslova.

Pristopam k društvu kot (ustrezno zaokroži):
polni član
pridruženi član
S to izjavo pristopam k Združenju učiteljev Kundalini joge Slovenije in se
obvezujem k spoštovanju pravil društva, ki so priložena tej pristopni
izjavi (glej drugo stran).

Kraj in datum:___________________

Podpis: _____________________

Evidentiral: __________________

PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANA DRUŠTVA
Splošne določbe

o s podpisom pristopne izjave član zagotavlja, da so njegovi podatki resnični,
o član potrjuje, da je seznanjen s statutom Društva učiteljev kundalini joge in se
z njim strinja,
o član dovoljuje društvu uporabo svojih osebnih podatkov za potrebe
obveščanja in ostalih aktivnosti društva. Društvo se obvezuje, da bo osebne
podatke ščitilo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.list RS št.
94/2007).

Pravice člana
o
o
o
o
o
o
o

da voli in je izvoljen v organe društva,
da sodeluje pri delu organov društva,
da daje predloge in pobude organom društva k delu in izpolnjevanju nalog,
da odstopi z voljene in imenovane funkcije,
da izstopi iz društva,
lahko se udeležuje vseh srečanj in seminarjev, ki jih organizira društvo,
članu so dostopne vse ostale ugodnosti, ki jih nudi društvo.

Dolžnosti člana
o član je dolžan spoštovati statut društva in sklepe organov društva,
o član je dolžan redno plačevati članarino,
o član lahko aktivno sooblikuje programe in akcije s katerimi društvo izpolnjuje
svoj namen in uresničuje svoje naloge.

Pravice in dolžnosti pridruženega člana
o
o
o
o
o
o
o

da daje predloge in pobude organom društva k delu in izpolnjevanju nalog,
da izstopi iz društva,
lahko se udeležuje vseh srečanj in seminarjev, ki jih organizira društvo,
pridruženemu članu so dostopne nekatere ugodnosti, ki jih nudi društvo.
pridruženi član moralno in materialno podpira delo društva
pridruženi član je dolžan spoštovati statut društva in sklepe organov društva,
pridruženi član je dolžan redno plačevati članarino

Članstvo v društvu preneha
o s pisno izjavo o izstopu,
o v primeru treh zaporednih neplačanih letnih članarin, po predhodnem
opominu članu avtomatično preneha članstvo,
o s kršitvijo statuta društva
o s smrtjo

