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Kapitola I.

ÚVODNÉ USTANOVENIA.
Touto smernicou sa v zmysle Článku 7, Stanov Deaflympijského výboru Slovenska (ďalej len „DVS“)
upravujú podrobnosti a podmienky prijatia riadneho člena.
1.
2.

Riadnymi členmi sú športové organizácie a športové kluby, ktoré sú právnickými osobami a zdru‐
žujú športovcov so sluchovým postihnutím.
Riadni členovia uplatňujú na Valnom zhromaždení svoje práva prostredníctvom volených delegá‐
tov, alebo zástupcov.
Kapitola II.
POVINNOSTI PRIJATIA

Žiadateľ musí splniť tieto povinnosti:
1. odovzdať riadne vyplnený formulár prihlášky (Prihláška za člena DVS)na pripravenom dokumente,
2. odovzdať riadne vyplnený členský formulár (Zoznam individuálnych členov), informujúci o indivi‐
duálnych členoch aj s vyplnenými a požadovanými údajmi podľa Zákona o športe,
3. odovzdať fotokópiu posledných stanov združenia,
4. odovzdať fotokópiu potvrdenia o pridelení identifikačného čísla (IČO),
5. zaplatiť členský príspevok stanovený DVS za riadneho člena a svojich individuálnych členov vopred
na dobu jedného roku,
6. vyjadriť súhlas s použitím osobných údajov v rozsahu a s ohľadom na Zákon o ochrane osobných
údajov (je súčasťou predchádzajúcich dokumentov).
Kapitola III.
VZNIK ČLENSTVA
1.
2.
3.

Členstvo riadneho člena v DVS vzniká na základe rozhodnutia VV o prijatí.
Sekretariát DVS následne vykoná registráciu v zdrojovej evidencii DVS.
Každému riadnemu členovi na základe vzniku členstva priradí registračné číslo, pod ktorým bude
evidovaný v zdrojovej evidencii.
Kapitola IV.
ZÁNIK ČLENSTVA

1. Členstvo riadneho člena zaniká:

a) vystúpením,
b) vylúčením,
c) zrušením organizácie.
2. Po zániku členstva riadneho člena sa uskutoční výmaz osobných údajov zo zdrojovej evidencie.

1.
2.
3.

Kapitola V.
POVINNOSTI RIADNEHO ČLENA
Zmeny Stanov a štatutárov oznámiť do 10 dní odo dňa prijatia výkonným orgánom riadneho
člena,
Platiť členské príspevky za organizáciu (riadneho člena) a jednotlivých individuálnych členov
podľa predloženej faktúry v určenom termíne,
Písomne nahlásiť sekretariátu DVS každoročne zmeny v členskej základni a v riadiacich zložkách
riadneho člena (športového klubu).
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