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Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron
Daxnerova 1112,   980 61 Tisovec
		

Realizované ako súčasť projektu: „Partnerstvo MPČH – Chod MAS I“ podporeného z IROP ŠC 5.1.1., NFP302050N343
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Realizované ako súčasť Stratégie CLLD územia Partnerstva MP-ČH financovanej z PRV, KP192BB210001
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Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron
	Daxnerova 1112,   980 61  Tisovec

IČO: 37890972; DIČ: 2021890739; Bankové spojenie: Slovenská Sporiteľňa, a. s., IBAN: SK32 0900 0000 0051 3941 3574
	tel.: 0918 -11 80 41; www.muranskaplanina.com,       e-mail:partnerstvompch@gmail.com

PRIHLÁŠKA
za  člena Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron

Meno, priezvisko a titul  fyzickej osoby  / názov firmy, organizácie: 

Adresa bydliska / sídla organizácie (prevádzky v území) :

Dátum narodenia / IČO:  

Telefón:  	
E-mail:
www:



V prípade právneho subjektu (organizácie), alebo FO - podnikateľa:
Meno, priezvisko, titul  štatutárneho zástupcu:  

Meno, priezvisko a titul osoby poverenej zastupovaním organizácie vo vzťahu k Partnerstvu MP - ČH:

Počet zamestnancov: .

Dátum:



			                                           .......................................................................
      	podpis FO / štatutára (pečiatka)
Týmto sa prihlasujem/e za člena občianskeho združenia Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron a prehlasujem/e, že som/sme oboznámený/í so stanovami a podmienkami členstva v občianskom združení a zaväzujem/e sa aktívne pôsobiť v Partnerstve Muránska planina - Čierny Hron.
Fyzická osoba - člen občianskeho združenia týmto udeľuje Partnerstvu MP-ČH súhlas v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, so správou, spracovaním a uchovávaním poskytnutých osobných údajov a informácií poskytnutých občianskemu združeniu na základe tejto prihlášky.
Miestna samospráva (obec, mesto) doloží k prihláške výpis s uznesenia zastupiteľstva o schválení členstva v združení!
Ostatní členovia doložia k prihláške kópiu zriaďovacej listiny (stanovy, výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra)


Príloha*:  
	výpis s uznesenia zastupiteľstva

kópia zriaďovacej listiny
* nevhodné prečiarknite

Do 30 dní od schválenia členstva Radou MP-ČH ste povinný uhradiť členský príspevok vo  výške určenej na príslušný kalendárny rok prevodom na účet:  IBAN: SK32 0900 0000 0051 3941 3574.
Prihlášku zašlite poštou, alebo osobne na adresu  Nám. Dr. V. Clementisa 87, 980 61  Tisovec.


Členstvo schválené na zasadaní Rady Partnerstva MP-ČH dňa:


