Pristopna izjava v Salvadorjev Klub Zavoda AAMI

/ AAMI / www.institute-aami.com / info@institute-aami.com / www.facebook.com/InstituteAAMI /
Spodaj podpisan -i/-a:

IME: _____________________________________ PRIIMEK: _____________________________________
izjavljam, da sem seznanjen/-a s statutom zavoda AAMI in si želim postati član/-ica Zavoda AAMI.
Znotraj zavoda se želim včlaniti v Salvadorjev klub, ki podpira delovanje zavoda in platforme. Članstvo
se vsako leto avtomatsko podaljša, pred tem pa ga lahko vedno prekinete v določenem roku.
NASLOV: (na katerega želim prejemati pošto)
_________________________________________________________________________________________

TELEFONSKA ŠT.: _______________________________ E-POŠTA: ______________________________

ROJSTNI DATUM: ________________________________ POKLIC: _______________________________
Strinjam se, da bom letno članarino ( 20,00 EUR ) v roku sedmih dni od podpisa izjave poravnal/-a po
prejetem računu, ki jo bom prejel/-a na zgoraj navedeni fizični naslov. Strinjam se, da bodo vsi moji
navedeni podatki uporabljeni za potrebe zavoda. Zavod se zavezuje, da bo s podatki upravljal vestno
in moralno nesporno. Strinjam se s splošnimi pogoji poslovanja in s pogoji varovanja osebnih podatkov Zavoda Atelje Art Murn International. Članarina je oproščena DDV-ja.

KRAJ IN DATUM: _______________________________ PODPIS: _________________________________
Zastopnik Zavoda AAMI soglaša z vstopom zgoraj navedene osebe v Salvadorjev klub.
PODPIS IN ŽIG ODGOVORNE OSEBE ZAVODA:
Miha Murn, Predsednik kluba in direktor AAMI

Salvadorjev klub je odprt kulturno ustvarjalni klub, ki deluje v interesu promocije in povezovanja umetnikov. Vsako tuje predstavništvo AAMI Platforme se povezuje z lokalnimi umetniki in jim nudi novosti, bonitete in priložnosti. Vsak član je po plačani letni članarini lahko deležen promocije po
spletnih medijih, socialnih medijih in drugih medijih Zavoda AAMI, samo v primeru, da ekipi AAMI pošilja aktualne materiale o svojih aktivnostih.
Za morebitni izstop iz kluba mora član pisno obvestiti AAMI ekipo 5 mesecev pred izstopom. Če tega ne stori ali želi izstopiti mora plačati še dve
polni članarini zapored od dneva poslane prošnje za prekinitev članstva, šele nato se lahko izčlani iz kluba. Dve zadnji plačani članarini mu tako še
vedno omogočata dve leti izbranih ugodnosti za člane. Člani soglašajo z AAMI ustanovitvenim aktom in AAMI statutom.

