
Associazione Bioest
Gruppo Ecologista Naturista di Trieste

PROŠNJA ZA VPIS V ZDRUŽENJE
PROSIMO DA IZPOLNITE RAZLOČNO IN ČITLJIVO

Podpisani:

Rojen v: Občina:

Dne: Davčna št:

Zadolžen za:

Naziv društva / združenja:

Vrsta 
dejavnosti :

 kulturno  Športno  Socialno  dobrodelno 

 Prostovoljno  drugo:

Davčna št : Davčni kodeks:

Ulica : Poštna št.:

Občina: Država :

Telefon : Mobitel :

Kontakt : Fax :

E-mail :(VELIKE TISKANKE)

Spletna stran :

Prosi za vpis v letu 20___ in se obvezuje na:

 Vpis društva (Reden član -30,00 €)  Vpis društva(Podpornik član -100€)

Podpisani :

 Izjavljam, da poznam in sprejmem Pravilnik in organizacijske predpise Bioesta;

 Izjavljam, da predstavljena izjava ustreza resničnemu trenutnemu osebnemu stanju   
 Izjavljam, da se obvezujem plačila vpisnine po prejemu potrdila upravnega odbora o sprejetju v Združenje Bioest, pod 

pogoji, ki so navedeni v Pravilniku;
 Izjavljam, da sem prejel informacije o 13. Členu zakonskega odloka 196/2003, še posebno glede priznanja mojih pravic

kot po 7.členu zakonskega odloka 196/2003, odobravam uporabo svojih osebnih podatkov z nameni in načini, ki so 
opisani na informativnem listu v zvezi in za uporabo pri upravljanju pogodbenega odnosa;

 Dovoljujem, da se moje ime in priimek ali naziv podjetja ali fotografije vnese v seznam, ki je na voljo na spletni strani
združenja.

Kraj in datum Podpis
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Associazione Bioest
Gruppo Ecologista Naturista di Trieste

- POZOR - Ne pozabite:
1. Plačilo se opravi v 30 dneh po prejemu našega potrdila o sprejemu, razen v primeru različnih navodil
2. Plačilo se opravi z bančnim nakazilom na račun:

• Cassa di Risparmio Friuli Venezia Giulia, Filiale 04524 – via G. e S. Caboto 12 –  34147 -  Trieste.
• IBAN – IT52 T 06340 02225 100000005353 - BIC/SWIFT - IBSPIT2U
• Naslovljen na: Associazione BIOEST – Gruppo Ecologista Naturista di Trieste – via dei Porta 72 - 34100 

Trieste – Italia

• Natančno navedite namembnost: “(Ime, naziv in mesto) – Vpisnina za leto ____” 
3. Prošnja ne obvezuje združenje Bioest k automatičnem sprejemu prosilca. Potrdilo vpisa boste pisno prejeli samo 

po natančnem pregledu primernosti.
4. Vpisnina omogoča prosilcu udeležbo na vse manifestacije, ki jih bo združenje Bioest organiziralo v letu z vašo 

prošnjo ali s povabilom društva.
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Prošnjo pošljite na:
Po e-mail: iscrizioni@bioest.org Po fax: 0039.0409891251
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