PŘIHLÁŠKA DO SDRUŽENÍ ACKERMANN-GEMEINDE, Z.S.
Členové spolku Sdružení Ackermann-Gemeinde mají jeden společný cíl – být společenstvím. Naše akce
jsou vytvářeny pro celou rodinu. Žijeme ze zkušeností a životních příběhů našich aktivních členů. Chceme
podporovat společnou debatu mezi generacemi a odstraňovat předsudky. V multikulturní Evropě
nabízíme naše zkušenosti, které jsme nasbírali během více než 70 let existence Ackermann-Gemeinde, a
proto můžeme spolupracovat na mezikulturním porozumění všech národů. Jsme důležitým partnerem jak
institucí, tak zároveň mnoha jednotlivců.
Kdo se může stát členem SAG?
Každý jednotlivec, který se ztotožňuje s našimi cíli, stejně jako i občanská sdružení, instituce a organizace
s právní subjektivitou.
Povinnosti člena spolku SAG?
Roční členský příspěvek 300 Kč v případě jednotlivců nebo 250 Kč/os. v případě členství obou manželů.
Výhody člena spolku SAG?
 Podstatně snížený účastnický poplatek při našich akcích a konferencích
 Přednostní příjem informací/pozvánek, infoservis
 Spolupráce (dobrovolná) na našich akcích a poznávacích cestách
 Zasílání námi vydávaných Informačních listů a časopisu Ackermann 4x do roka zdarma
 Bezplatné využívání knihovny SAG v naší pražské kanceláři
 Pravidelné pozvánky na různé kulturní akce
 Možnost ovlivňovat vedení spolku prostřednictvím voleb do předsednictva
Veškeré informace o činnosti spolku Sdružení Ackermann-Gemeinde, z.s. naleznete na našich webových
stránkách: www.ackermann-gemeinde.cz
Těšíme se na spolupráci!
Přihlášku s podpisem zašlete, prosím, na adresu:
Sdružení Ackermann-Gemeinde, z.s.
Vyšehradská 49
128 00 Praha 2
----------------------------------- Přihláška do SAG: Zde prosím oddělte ---------------------------------------------------Přihláška ke členství ve spolku Sdružení Ackermann-Gemeinde, z.s.
Příjmení a jméno:____________________________________________________________________________
Datum narození/Rodné číslo: __________________________________________________________________
Bydliště (ulice, č.p., PSČ, obec, stát):____________________________________________________________
Email: __________________________________ Telefonní číslo: _____________________________________
Stav: ____________________________________ Povolání: _________________________________________
Datum:__________________________________ Podpis:__________________________
Svým podpisem souhlasím s evidencí výše uvedených osobních údajů v administrativě Sdružení Ackermann-Gemeinde, z.s.
Praha, a to po dobu mého členství.
Tyto údaje smějí být použity na základě platné registrace u Úřadu pro ochranu osobních údajů podle zákona č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů pro potřeby SAG, z.s.

ANMELDUNG ZUR MITGLIEDSCHAFT BEI DER SDRUŽENÍ
ACKERMANN-GEMEINDE, Z.S.
Die Mitglieder des Vereins Sdružení Ackermann-Gemeinde haben alle ein gemeinsames Ziel – wir sind
eine Gemeinschaft. Unsere Veranstaltungen sind für die ganze Familie gedacht. Wir leben von den
Erfahrungen und Geschichten unserer aktiven Mitglieder. Wir wollen den Austausch zwischen den
Generationen fördern und Vorurteile abbauen. Im multikulturellen Europa bieten wir unsere Erfahrungen
aus den 70 Jahren unserer Existenz an und deshalb können wir am interkulturellen Verständnis aller
Nationen zusammenarbeiten. So sind wir ein wichtiger Partner für zahlreiche Institutionen aber auch für
einzelne Menschen.
Wer kann ein Mitglied werden?
Jeder Einzelne, der sich mit unseren Zielen identifiziert, gleich auch die Bürgervereine, Institutionen und
Organisationen mit der Rechtssubjektivität.
Was sind Ihre Pflichten als Mitglied?
Jahresmitgliedsbeitrag 300 CZK im Fall des Einzelnes oder 250 CZK pro Person im Fall der Mitgliedschaft
des Ehepaares.
Was sind Ihre Vorteile als Mitglied?
 Wesentlich ermäßigte Teilnahmegebühr bei unseren Veranstaltungen und Konferenzen
 Vorrangiger Erhalt von Informationen / Einladungen, Infoservice
 Mitarbeit (bei Wunsch) an unseren Veranstaltungen und Studienreisen
 Kostenlose Zusendung unseres Infoblattes und des Ackermann-Heftes viermal im Jahr
 Kostenlose Benutzung der SAG Bibliothek in unserem Prager Büro
 Regelmäßiger Versand von Einladungen zu verschiedenen Kulturveranstaltungen
 Möglichkeit des Einflusses auf die Führung des Vereines durch die Vorstandswahlen
Alle Informationen über die Tätigkeit des Vereines Sdružení Ackermann-Gemeinde, z.s. finden Sie auf
unserer Webseiten: www.ackermann-gemeinde.cz/de/
Die Anmeldung mit der Unterschrift senden Sie bitte an die Adresse ein:
Sdružení Ackermann-Gemeinde, z.s.
Vyšehradská 49
128 00 Praha 2
----------------------------------- Anmeldeabschnitt: Bitte hier abtrennen --------------------------------------------------Anmeldung zur Mitgliedschaft bei der Sdružení Ackermann-Gemeinde, z.s.
Familienname und Vorname:___________________________________________________________________
Geburtsdatum/Geburtsnummer: _______________________________________________________________
Adresse (Straße, Hausnr., PLZ, Ort, Staat):________________________________________________________
E-Mail: _________________________________ Telefonnummer:_____________________________________
Familienstand: ___________________________ Beruf: _________________________________________
Datum:__________________________________ Unterschrift:__________________________
Ich bin mit der Aufnahme meiner Personaldaten in die Kontaktdatenbank der Sdružení Ackermann-Gemeinde Praha
während der Zeit meiner Mitgliedschaft einverstanden. Diese Daten dürfen nur aufgrund der geltenden Registration beim
Personaldatenschutzamt nach dem Gesetz Nr. 101/2000 Sb. (über den Personaldatenschutz), für die Anliegen der SAG und
bei dem Nachweis der finanziellen Mittel, die an diese Daten gebunden sind, verwendet werden.

