
Občianske združenie MLÁDEŽ 21. storočia Bardejov otvára 
v školskom roku 2019 / 2020 pre záujemcov tieto záujmové útvary: 

 

 Turistický oddiel mládeže        BOBRÍCI 

 Angličtina pre všetky vekové kategórie   E.T. CLUB 

 ANIMAČNÝ TÍM M21     ATM21 

 
Výhody členstva:  

možnosť zapojiť sa so Bodovacej súťaže M21, výhodnejší vstup na 
podujatia organizované OZ M21 BJ počas školského roka  

2018 / 2019 a bezplatný vstup na plaváreň vo vyhradenom čase. 

 

Pri  niektorých záujmových útvarov, sú niektoré položky 
financované aj  mimo členského poplatku resp. zápisného: 

 

 turistický klub – podľa organizovaných vychádzok 

 anglický jazyk – výška školného polrok /  školský rok 

 animačný tím M21 – iba zápisné  

 

 
 

Záujmový útvar: ......................................................... 
 

Meno a priezvisko: .............................................................. 
 

Adresa: ...................................................................... 
 

Škola ......................................................   Trieda: .............. 
 

Mobilný kontakt na člena: ................................................... 
 

Mobil na rodiča alebo zák. zástupcu: .................................. 
 

Dátum narodenia: .............................    Meniny: ................              
 

E-mail:..................................................................... 
 

Výška členského / zápisného:      4 eur        /          6 eur  
 
Svojím podpisom potvrdzujem, že som sa, ako zákonný zástupca člena M21 resp. plnoletý člen M21 , 
oboznámil o smernici OZ M21 o spracovaní osobných údajov, ktoré sú uvedené na prihláške a s ktorou 
súhlasím.  
 

Ako zákonný zástupca člena resp. ako plnoletý člen M21, vzhľadom na novú smernicu GDPR, svojim 
podpisom dávam súhlas, aby OZ M21 zverejňovalo fotografie a videá o svojej činnosti s hore 
menovaným členom na www.m21.sk, Facebook OZ Mládež 21. storočia Bardejov a do propagačných 
materiálov organizácie. V prípade nesúhlasu budem o tejto skutočnosti OZM21 informovať písomne. 
 

 

___________           _______________________       
      Podpis člena                       Podpis rodiča / zákonného zástupcu                 

 

Reg. číslo člena: .................... 

Členský poplatok na školský rok 2019 / 2020 je: 

 pre deti do 9 rokov                          4,- €  

 pre deti a mládež od 10 rokov          6,- € 
 

V prípade odovzdania VZDELÁVACIEHO POUKAZU   

do 23. septembra 2019, máte členské / zápisné ZDARMA 

a obdržíte prvých 20 bodov do  

Bodovacej súťaže M21 v mesiaci september 2019. 


