
Členská prihláška  organizácie National Trust o.z. 

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

Dátum narodenia:.................................................. Rodné  číslo:..............................................................................  

Adresa trvalého bydliska:........................................................................................................................................... 

e-mailová adresa:...........................................................Telefónne číslo:.................................................................. 

Kategória členstva – číslo vybranej kategórie členstva prosím zakrúžkujte! 

A: Individuálne členstvo: 

1. Dospelá osoba (nad 26 rokov) – 30 Eur/rok*    

2. Zľavnené (študent, mládežník (18 – 26 rokov), senior (od 60 rokov), ŤZP – 20 Eur/rok*           

B: Spoločné členstvo: 

1. Dvaja  - spoločné členstvo – max. 2 dospelé osoby žijúce na tej istej adrese – 50 Eur/rok* 

C: Rodinné členstvo: 

1. Rodinné –  max. 2 dospelé osoby a 3 študenti, mládežníci – 60 Eur (deti do 18 rokov zdarma)/rok* 

D: Celoživotné členstvo: 

1. Dospelá osoba – 300 Eur 

2. Zľavnené (senior, ŤZP) – 200 Eur 

3. Dvaja – 500 Eur 

4. Rodinné – 600 Eur 

Úhrada členského**: 

A. V hotovosti v kancelárii NT  na Zámočníckej 10, BA (pondelok – piatok 14:00 -17:00) 

B. Prevodom na účet NT.:  SK95 3100 0000 0041 3000 8500  (uveďte Vaše rodné číslo ako variabilný 
symbol) 

*    Členstvo je na  jeden kalendárny rok! 

**Odpracovanie viac ako 40 dobrovoľníckych hodín pre NT – členstvo na jeden rok zdarma! 

Členom NT o.z.  sa stávate po vyplnený tejto prihlášky, schválením prihlášky SR organizácie a uhradením 
členského príspevku na daný kalendárny rok.  K úhrade členského príspevku Vám vystavíme faktúru. 

 

 
Vyplnením  tohto formulára poskytujete v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov a Nariadením EÚ 2016/679 , ako dotknutá osoba National Trustu o.z.,  Bartošova Lehôtka 10, 
966 31 Bartošova Lehôtka (ďalej len NT) súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov. Beriete na vedomie, že Vaše 
osobné údaje sú spracované a uchovávané pre interné, štatistické, evidenčné a výskumné účely NT. Súhlas dávate zo svojej 
slobodnej vôle bez akéhokoľvek nátlaku. Súhlas je daný na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek písomne odvolať 
emailom na adrese nt@nt.sk  

mailto:nt@nt.sk

