ПРИСТУПНИЦА
У СРПСКО ПРОСВЈЕТНО И КУЛТУРНО ДРУШТВО „ПРОСВЈЕТА“

Датум :

Име и презиме :
Адреса:

Улица

Број | Улаз | Стан

Поштански Бр. | Општина

Телефон

Занимање :

Година рођења :

Е‐пошта :

Фамилијарна приступница Да | Не

Потписивањем ове приступнице постајем члан СПКД Просвјета. Као члан Друштва имам
право гласа на редовној скупштини Друштва, и право на учешће у активностима Друштва.
Дајем сагласност да примам информације од СПКД Просвјета путем е‐поште.
Ову сагласност могу повући у сваком тренутку слањем захтјева е‐поштом на адресу Друштва:
office@prosvjeta.at . Друштво се обавезује да чува тајност мојих података и гарантује да моје
личне податке неће прослиједити трећем лицу нити користити у било које друге сврхе осим
за слање информацијa које се тичу Друштва. Друштво се обавезује да избрише све моје
податке у случају мог иступања из Друштва.
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Мјесто		

Rennweg 3/22, 1030 Wien | +431 798 41 0230 | www.prosvjeta.at

Српско просвјетно и културно друштво

Акад. титула :

Број :

ПРОСВЈЕТА АУСТРИЈА | Serbischer Bildungs- und Kulturverein PROSVJETA

Одбор у Бечу, Аустрија

Потпис подносиоца:
SPKD Prosvjeta Austrija ©2016.
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Годишња чланарина износи:
За редовне чланове € 20,
за студенте и пензионере чланове € 10,
као и породична чланарина у висини од € 30, без обзира колика је породица.
Породична чланарина рачуна се као појединачна.
За оне који желе да се учлане: Чланови су они који у пуној мjери учествују у остваривању циљева и
задатака Друштва утврђених статутом. Жеља за учлањeњем може се поднијети директно, писменим
путем или на мејл: office@prosvjeta.at . Одлуку о примању редовних и ванредних чланова доноси
Управа Друштва, по статуту (§ 5: Стицање чланства). После одговора Управе, може се уплатити
чланарина и добити чланска карта.
Свима онима, који због финансијских разлога не могу уплатити чланарину, Друштво ће омогућити
да уз молбу добију бесплатно чланство.
Наравно, члановима и пријатељима неће бити забрањено да уплате и донирају и веће износе.

Породична приступница:
Име :

Занимање :
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Датум рођења :
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Члан одбора

Датум

Печат | Потпис

Беч | 1030 Wien

Српско просвјетно и културно друштво

Erste Bank, Bankleitzahl (BLZ): 20111
Kontobezeichnung : Serbischer Bildungs- und Kulturverein Prosvjeta
BIC: GIBAATWWXXX
IBAN (International Bank Account Number): AT702011129617335600
Назнака - чланарина 2016 (Mietgliedsbeitrag)

ПРОСВЈЕТА АУСТРИЈА | Serbischer Bildungs- und Kulturverein PROSVJETA

Чланарину можете уплатити директно на рачун Просвјете Аустрија:
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