PRIHLÁŠKA
do občianskeho združenia
ŠK RUN FOR FUN
Ja.................................................................................................

ŠTATÚT ČLENA
OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA ŠK RUN FOR FUN
prijatý rozhodnutím Správnej rady dňa 14.12.2018

1.

ŠK RUN FOR FUN je dobrovoľná,
nezisková, nepolitická, nenáboženská
organizácia, zameraná na prehlbovanie
vzťahu detí, mládeže a dospelých k
športovým aktivitám. Združuje najmä
rekreačných
športovcov,
aktívnych
registrovaných atlétov a ľudí s pozitívnym
vzťahom k športu.

2.

Členom Občianskeho združenia ŠK RUN
FOR FUN (ďalej len „OZ“) sa môže stať
fyzická a právnická osoba alebo iný
kolektív, ktorí majú predpoklady podieľať
sa na rozvoji činnosti OZ a súhlasia so
Stanovami OZ a Štatútom člena OZ.

Narodený/(á)............................... v ..................................................
Bydliskom...................................................................................
sa týmto dobrovoľne prihlasujem do občianskeho združenia ŠK RUN FOR FUN. Vyhlasujem, že som bol
oboznámený so stanovami občianskeho združenia ŠK RUN FOR FUN, ako aj so štatútom občianskeho združenia
ŠK RUN FOR FUN, súhlasím s nimi a budem dodržiavať v nich uvedené členské povinnosti. Som si vedomý, že
z občianskeho združenia ŠK RUN FOR FUN ôžem na základe slobodného uváženia kedykoľvek vystúpiť.
Podpísaním tohto dokumentu a zaplatením ročného členského poplatku sa stáva horeuvedená osoba
právoplatným členom občianskeho združenia ŠK RUN FOR FUN, z čoho jej vyplývajú členské práva aj povinnosti
uvedené v stanovách a štatúte občianskeho združenia ŠK RUN FOR FUN Osobné údaje uvedené v tomto
dokumente ostávajú utajené pred ostatnými členmi združenia.
V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o
ochrane osobných údajov“), podpisom súhlasím so spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v
prihláške a to v rozsahu: meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, dátum narodenia, rodné číslo, telefonický
kontakt, emailový kontakt. Súhlasím s obrazovým a zvukovým záznamom a online streamom pri aktivitách
klubu a následným využitím týchto záznamov na propagáciu činností klubu. Osobné údaje poskytujem
spoločnosti ŠK RUN FOR FUN ZŠ Tupolevova 20, 851 01 Bratislava, IČO:31805159. Môj súhlas zanikne ak po
dobu troch rokov nebudem využívať služby členstva. Mám právo na opravu nesprávnych, neúplných
a neaktuálnych osobných údajov v ďalšie práva uvedené v § 28 cit. zákona.

3. Člen OZ je povinný :
a) aktívne sa podieľať na jeho činnosti,
b) chrániť majetok OZ a starať sa o jeho
zveľaďovanie,
c) dodržiavať Stanovy OZ, tento Štatút člena
OZ a plniť rozhodnutia prijaté orgánmi OZ,
d) uhrádzať členské príspevky, pozostávajúce
z ročného členského poplatku a
mesačného členského príplatku, podľa
pravidiel, vo výške a v termínoch určených
správnou radou pre príslušný kalendárny
rok,
e) poskytnúť
OZ
informácie
o jeho
zdravotnom stave.
4.

V Bratislave dňa ..............................................

Podpis predsedu, alebo člena správnej rady
občianskeho združenia ŠK RUN FOR FUN
..............................................................

Podpis registrovanej osoby

5.

Člen môže na základe svojho rozhodnutia
kedykoľvek vystúpiť z OZ. Členstvo zaniká
uplynutím posledného dňa kalendárneho
mesiaca, v ktorom bolo rozhodnutie
o vystúpení písomne doručené.

6.

Ak člen nezaplatí stanovený ročný členský
poplatok k poslednému dňu lehoty
určenej v rozhodnutí správnej rady, jeho
členstvo zaniká.

7.

Ak sa dopustí člen takého konania, ktoré
je nezlučiteľné s jeho členstvom v OZ,
môže správna rada OZ rozhodnúť o jeho

............................................
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Člen OZ vyhlasuje, že bol oboznámený so
Stanovami OZ a zaväzuje sa tieto
dodržiavať a konať vždy v súlade a so
záujmami OZ za účelom dosahovania
cieľov OZ.

vylúčení. O vylúčení bude taký člen
písomne vyrozumený. Členstvo zaniká
dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto
rozhodnutia. Opätovné členstvo takéhoto
člena je možné len so súhlasom členskej
schôdze pri najbližšom zasadaní, alebo
v období medzi členskými schôdzami so
súhlasom správnej rady.
8.

Člen OZ má nárok na „výhody členstva“,
podľa rozsahu, ako sú zverejnené na
stránke združenia www.runforfun.sk. Člen
OZ má nárok i) na vypracovanie
tréningového plánu rekreačného bežca
a ii) na trénera, v rozsahu dvoch
tréningových
jednotiek
týždenne
v období, v ktorom je členom a za
ktoré má uhradený mesačný členský
príplatok (tzv. „Mesačný tréningový
plán“).

9.

Člen OZ týmto vyhlasuje, že jeho
zdravotný stav je dobrý a neodporuje
realizácii
tréningového
procesu
rekreačného behu. Za týmto účelom je
člen povinný na požiadanie vyplniť
zdravotný dotazník predložený OZ.

10. Člen OZ berie na vedomie, že OZ
nezodpovedá za prípadné poškodenia
zdravia
vzniknuté
pri
realizácii
tréningového procesu rekreačného behu.
11. V
zmysle
Nariadenia
Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej
len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov a o zmene
niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane
osobných údajov“), člen súhlasí so
spracovaním
a uchovaním
osobných
údajov uvedených v prihláške a to
v rozsahu: meno a priezvisko, adresa
trvalého bydliska, dátum narodenia, rodné
číslo, telefonický kontakt, emailový
kontakt.
12. V prípade akýchkoľvek rozporov medzi
týmto štatútom a Stanovami OZ, platia
príslušné
ustanovenia
Stanov
OZ
v platnom znení.
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