
 Folklórne združenie Cindruška a Majerán, Športová 1738/9, 033 01 Liptovský Hrádok 

IČO: 42064988, DIČ: 2022680275 

Prihláška 

DFS Cindruška: trieda ..........  /  FS Majerán  
 (prečiarknite nesprávne) 

 

Meno a priezvisko člena (tanečníka, speváka, hudobníka): ............................................................................................. 

Dátum narodenia: ...............................................                            

Rodné číslo: .......................................................             

Miesto narodenia: .............................................. 

Národnosť: ......................................................... 

Štátne občianstvo: ......................................................... 

Škola: ............................................................................. 
                              Názov                        ulica                      miesto 

 

Školský rok: ...................             Trieda: ...................... 

Zaradenie do triedy v ZUŠ: ........................................... 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Meno a priezvisko otca: ...................................................................................................................................................... 

Trvalé bydlisko: .................................................................................................................................................................. 

Tel. č.: ................................................................  Email: ............................................................................ 

Meno a priezvisko matky: .................................................................................................................................................. 

Trvalé bydlisko: .................................................................................................................................................................. 

Tel. č.: ................................................................  Email: ............................................................................. 
Vyhlasujem, že som vzal na vedomie základné informácie o členstve v občianskom združení a budem plniť základné povinnosti určené stanovami a organizačným 

poriadkom. 

Prehlásenie: Vyplnením osobných údajov na tejto členskej prihláške udeľujem ako dotknutá osoba súhlas s ich spracovaním v 

zmysle ustanovení § 14 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z.. Bol/a/ som poučený/á/, že v zmysle ustanovení § 14 ods. 3 zákona č. 

18/2018 Z.z. môžem ako dotknutá osoba kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie osobných údajov, ktoré sa ma týkajú. 

Ďalej som bol/a/ informovaný/á/, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov založeného na 

súhlase pred jeho odvolaním, to je pred poskytnutím súhlasu a tiež, že ako dotknutá osoba, môžem súhlas odvolať rovnakým 

spôsobom, ako som ho udelil/a/. Úplná informácia prevádzkovateľa o spracovávaní osobných údajov je dostupná na jeho 

webovom sídle www.cindruska.sk a potvrdzujem že som sa s nimi oboznámil/a.. Svojím podpisom taktiež vyjadrujem súhlas 

s účasťou syna/dcéry na hromadných akciách FZ a so zverejnením fotiek na web stránke a facebooku z podujatí FZ. 

 

 

 

 

 

V .......................................... dňa ....................                                                          .......................................................... 
Podpis rodiča (zákonného zástupcu) 

 

 

 

Členstvo v združení 
(zo Stanov FZ Cindruška a Majerán) 

 

1. Členom združenia sa môže stať každý občan Slovenskej republiky, alebo cudzí štátny príslušník, ktorý súhlasí s poslaním a 
stanovami združenia a má záujem akoukoľvek zákonnou formou podporovať jeho činnosť.  

2. O prijatí za člena rozhoduje výkonný výbor združenia na základe písomnej prihlášky budúceho člena. Prihláška osoby mladšej 
ako 18 rokov musí byť podpísaná tiež jedným zákonným zástupcom prihlasujúcej sa osoby.  

3. Členstvo vzniká dňom schválenia písomnej prihlášky výkonným výborom. Výkonný výbor združenia určí formu a spôsob 
evidovania členov, platieb príspevkov prípadne vedenie ďalších záznamov týkajúcich sa členstva v združení.  

4.   Členstvo v združení môže byť: a) riadne b) čestné 
5.   Čestné členstvo schvaľuje výkonný výbor združenia zaslúžilým členom, 
      prípadne významným osobnostiam.  



6. Riadne členstvo je podmienené platením členského, ktorého výška a spôsob je spresnená v organizačnom poriadku 
Folklórneho združenia. V tomto prípade je členstvo platné, len ak člen zaplatil členský príspevok v stanovenej výške za 
príslušné obdobie.  

7.  Členstvo v združení zaniká:  
a) vystúpením  -  členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia 
     o vystúpení výkonnému výboru,  
b) vylúčením z disciplinárnych dôvodov - členstvo zaniká dňom 
     rozhodnutia výkonného výboru o vylúčení,  
c) úmrtím člena,  
d) zánikom združenia.  
 

Oznámenie o ukončení členstva za neplnoletého člena združenia podáva jeho zákonný zástupca. Proti rozhodnutiu výkonného 
výboru o vylúčení z členstva sa môže člen odvolať na členskú schôdzu. Odvolanie za neplnoletého člena združenia podáva jeho 
zákonný zástupca.  
Členovia FZ sú súčasne členmi 

a) Detského folklórneho súboru Cindruška  
b) Folklórneho súboru Majerán 
c) skupiny dobrovoľníkov 

 

 


