PROFESIJNÉ OBČIANSKE ZDRUŽENIE
ASOCIÁCIA SÚČASNÉHO UMENIA
/Skratka:„ACA“/
anglicky: Association of contemporary art/ francúzsky: Association de contemporain l'art/

Sídlo: Jantárova 19, 900 25 Chorvátsky Grob

Prihláška / Entry form / Anmeldeformular
Oboznámil/a som sa so stanovami profesijného občianskeho združenia ASOCIÁCIA
SÚČASNÉHO UMENIA /ďalej len „ACA“/
Meno
/
First
Name
________________________________________________
Priezvisko
/
Last
Name
___________________________________________

/
/

Vorname
Nachname

Dátum
narodenia/
date
of
______________________________________________



birdh



Rodné číslo ________________________________________________________________
Štátna
príslušnosť
/
Nationality
___________________________________

/

Nationalität



Umelecké vzdelanie _________________________________________________________
Adresa
/
Address
__________________________________________________

/

Adresse

Telefón a email / Phone and email ___________________________________________
Mám záujem o aktivitu v tomto (týchto) spolkoch (prosím vyznačte):
►
►
►
►
►

Spolok umenia pastelu, anglicky: Society Art of Pastel
Spolok umenia akvarelu, anglicky: Society Art of Aquarelle
Spolok umenia kresby, anglicky: Society Art of Drawing
Bez aktivity v konkrétnom spolku
Prípadne navrhnite plánovanie ďalšieho umeleckého spolku _______________

V rámci ACA sa chcem podieľať na nasledovných aktivitách (prosím vyznačte):
► zahraničných kontaktoch
► kontaktoch s partnerskými združeniami v SR
► organizovaní kolektívnych umeleckých podujatí
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►
►
►
►
►
►
►
►
►

organizovaní odborných exkurzií so zameraním na umenie a kultúru
organizovaní verejných súťaží s umeleckým zameraním
organizovaním benefičných akcií
lektorskej činnosti umeleckej tvorby
na zostavovaní aktualít a na publikačnej činnosti prezentácie umenia a kultúry
kurátorskej činnosti
internetovej prezentácie činnosti združenia
iné(uveďte):__________________________________________________________
stačí mi byť pasívnym členom so záujmom o umelecké dianie

Som členom iných profesijných združení na Slovensku a v zahraničí:
uveďte):______________________________________________________________
______________________________________________________________
Svojim podpisom potvrdzujem správnosť uvedených údajov a súhlasím so správou,
spracovaním a uchovaním všetkých mojich osobných údajov Asociáciou súčasného
umenia zmysle zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Tieto údaje
poskytujem Asociácii súčasného umenia so sídlom na Slovensku pre účely evidencie
databázy členov a na dobu neurčitú. O zmenu alebo výmaz údajov môžem
kedykoľvek požiadať písomne alebo telefonicky.
V ________________ dňa _______________

Podpis: _____________________

Členské príspevky ACA (schválené na zasadnutí ACA): 25, EUR za kalendárny rok
v prípade, že sa člen aktívne zúčastní podujatia organizovaného Asociáciou súčasného

umenia. Na základe rozhodnutia členskej schôdze udržiavací poplatok pasívneho
člena je 5, EUR ročne. Ide o prípad, keď sa člen združenia počas roka aktívne
nezapojí do podujatí organizovaných Asociáciou súčasného umenia.

Členské prosíme prvýkrát uhradiť najneskôr pred účasťou na projekte organizovanom ACA,
v ďalších rokoch uhrádzať do 31. januára príslušného kalendárneho roku niektorým
z nasledovných spôsobov:
 vkladom priamo na účet (za uvedenú službu si banka pripisuje poplatok, o ktorý sa
členské zvyšuje),
 bankovým prevodom (bez bankového poplatku, preto ho odporučujeme),
 osobne (pri osobnom podaní prihlášky umeleckému manažérovi spolku).
Vo variabilnom symbole uveďte dátum Vášho narodenia v tvare DDMMRR (deň, mesiac,
rok) a v správe pre prijímateľa uveďte svoje meno a adresu.
Číslo účtu: 2300907973, vedenom vo Fio banke, a.s., pobočka zahraničnej banky, Bratislava.
IBAN: SK5583300000002300907973, SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX.
Príp. informácie na telefóne: +421 2 622 40 675, mobile: +421 917 324 726 alebo mailovej
adrese: katka.polgary@acaslovakia.sk

Prihlášky zasielajte na adresu: Jantárova 19, 90025 Chorvátsky Grob._______________
Príloha: Stručný Curriculum Vitae resp. resumé umelca.
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