Društvo za realitetno terapijo Slovenije

PRISTOPNA IZJAVA
Izjavo podajam zaradi (obkroži):

a) novega članstva
b) obnovitve članstva
c) popravka podatkov

OBLIKA ČLANSTVA (obkroži):
REDNI ČLANI:
A. Strokovnjak (priloga: dokazilo o strokovni usposobljenosti, npr. Certifikat RT)
B. Edukant (priloga: dokazilo o vključenosti v strokovno usposabljanje, npr. Potrdilo EIRT)
PRIDRUŽENI ČLANI:
C. Občan (priloga: opisna izjava o načinu širjenja in uveljavljanja idej s področja TI)
D. Organizacija (priloga: opisna izjava o načinu delovanja, izvajanju aktivnosti in uporabi
vsebin TI)
E. Uporabnik storitev DRTS, sponzor, donator, drugo: ____________________________
OSEBNI PODATKI:
Ime in priimek / Naziv organizacije: _______________________________________________
Kontaktni naslov: _____________________________________________________________
Datum rojstva: _______________________________________________________________
Telefon: ____________________________________________________________________
Elektronski naslov: ____________________________________________________________
IZJAVA KANDIDATA:
Spodaj podpisani/-a izjavljam, da želim postati član/-ica Društva za realitetno terapijo Slovenije (v
nadaljevanju: Društvo). Seznanjen/-a sem, da moram članarino plačati najkasneje v 15 dneh po oddaji
pristopne izjave. Seznanjen/a sem, da v skladu z 12. členom Temeljnega Akta Društva postanem član/ica, ko oddam pristopno izjavo in dokazila ter plačam članarino. Seznanjen/-a sem, da bom o članstvu
obveščena s sklepom o sprejetju v članstvo.
Seznanjen/-a sem s pravicami, dolžnostmi in obveznostmi članstva in s podpisom te pristopne izjave
sprejemam Temeljni Akt Društva in druge akte Društva. Društvu dovoljujem uporabo osebnih podatkov
za vodenje evidence članstva in uporabo podatkov za potrebe društva – vabila, obveščanje, ipd. Društvo
se zavezuje, da podatkov za drug namen ne bo uporabilo. Društvo bom obvestil/-a v kolikor ne želim
več prejemati obvestil s strani Društva ter o spremembah podatkov iz pristopne izjave.
Seznanjen/-a sem, da moram članarino za tekoče leto plačati najkasneje do 31.marca, v nasprotnem
primeru bo moje članstvo v Društvu prenehalo v skladu s 16. členom Temeljnega Akta Društva.

Datum: ____________________

Podpis: ____________________

___________________________________________________________________________
Temeljni Akt Društva in dodatne informacije glede članstva so dostopne na spletni strani:
www. https://www.drustvo-rt.si/o-drustvu/
Letna članarina za leto 2018 znaša 20,00 € in se nakaže na TRR: SI56 6100 0001 7938 460,
Delavska hranilnica d. d., prejemnik: Društvo za realitetno terapijo Slovenije, Tugomerjeva
45, 1000 Ljubljana.
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