DRUŠTVO ZA ZAŠČITO ŽIVALI KRANJ
Retl jeva ulica 10, 4000 Kra nj
tel efon: 031-282-288
www.dzzz-kranj.si

PRISTOPNA IZJAVA
Ime in priimek:

__________________________________________________________

Naslov:

__________________________________________________________

Datum rojstva:

________________ Državljanstvo: ____________________________

Telefon:

________________ E-naslov:

____________________________

S podpisom izjavljam:
- prostovoljno željo po včlanitvi v Društvo za zaščito živali Kranj (v nadaljevanju: društvo),
- da sem seznanjen s pravili društva, se z njimi strinjam ter jih v celoti sprejemam,
- da se zavezujem, da bom deloval v skladu z društvenimi pravili ter z nameni in načeli, ki jih pravila vsebujejo,
- da pri meni niso podani razlogi po 5. odstavku 8. člena statuta društva*, zaradi katerih ne bi mogel pos ta ti
član društva,
- da bom redno plačeval članarino,
- da društvu dovoljujem uporabo svojih osebnih podatkov za namene, za katere so bili zbrani**.
- da soglašam s tem, da me društvo po e-pošti (mailing lista clani@dzzz-kranj.si) in prek SMS-ov (SOS-SMS)
obvešča o svojih aktivnostih***.

Želim postati (obkroži):

REDNI ČLAN

PODPORNI ČLAN

(članarina za l. 2016 - 20,00 EUR)

(članarina za l. 2016 - 30,00 EUR)

OPOZORILO: Članstvo velja za nedoločen čas, v veljavo pa stopi šele z dnem, ko je plačana
članarina za tekoče koledarsko leto in podana pisna pristopna izjava. Za redno članstvo se
dodatno zahteva še opravljenih 40 ur prostovoljnega dela za društvo. Pred včlanitvijo
odgovorna oseba društva preveri, ali pristopnik izpolnjuje vse pogoje, ki jih statut društva
zahteva za včlanitev. Pred podpisom izjave obvezno preberite statut!

Kraj in datum: ___________________

Podpis: ________________________

* 5. odst. 8. člena statuta: »Člani društva lahko postanejo tako državljani Republike Slovenije, kot tudi tujci, ki živijo v Republiki Sloveniji pod
pogojem, da bo njihovo delovanje v skladu z nameni in načeli društva, ki so navedena v tem statutu. Član ne more postati oseb a, ki:
- je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja mučenja živali, nezakonitega lova ali nezakonitega ribolova, pa obsodb a še n i
izbrisana iz kazenske evidence,
- neustrezno ravna z živalmi ali krši veljavne predpise o zaščiti živali,
- se ukvarja z lovom ali ribolovom,
- se kot samostojni podjetnik posameznik ali družbenik gospodarske družbe ukvarja ali je kapitalsko udeležen pri množični industrijski reji
živali ali pri dejavnosti klavnic ali predelavi živalskih trupov ali pri kakšni drugi dejavnosti, ki je očit no v hudem nasprotju s t em el jn im i
cilji društva,
- je zaposlen v organih upravljanja ali nadzornem svetu gospodarske družbe, ki se ukvarja z dejavnostmi iz prejšnje alineje.
** Društvo osebne podatke članov uporablja v skladu z določili zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, za namene delovanja društ va. V
osebne podatke, ki jih o članu vodi društvo, lahko član kadarkoli vpogleda, zahteva njihov prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek ali izbris.
*** Član lahko pisno (preko navadne pošte ali preko e-pošte na: info@dzzz-kranj.si) kadarkoli zahteva, da se ga odst ra ni z m a il ing l ist e
clani@dzzz-kranj.si in/ali SMS-SOS storitve ter s tem prekliče svoje soglasje po 7. alinei svoje izjave.
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