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Spodaj podpisani/a ___________________________________________ (ime in priimek) 
izjavljam, da sem seznanjen/a s statutom Zavoda AAMI in si želim postati član/ica javnega 
kulturnega kluba v upravljanju Zavoda AAMI – Salvadorjev klub. Prav tako dovoljujem 
Zavodu AAMI uporabo svojih osebnih podatkov za vodenje evidence za potrebe kluba. 

NASLOV: ___________________________________________________________________

TELEFONSKA ŠTEVILKA: __________________E-MAIL: ____________________________

ROJSTNI DATUM: ________________________POKLIC: ____________________________

Strinjam se, da bom letno članarino (20,00 EUR) v navedenem roku poravnal/a po računu, ki ga bom 
prejel/a na zgoraj navedeni fizični naslov. Strinjam se s splošnimi pogoji poslovanja in s pogoji varovanja 
osebnih podatkov Zavoda AAMI. Zavod se zavezuje, da bo s podatki upravljal vestno in moralno 
nesporno. Zavod se prav tako obvezuje, da osebnih podatkov članov ne bo posredoval nepooblaščenim 
osebam ali pravnim subjektom. Članstvo se vsako leto avtomatsko podaljša, pred podaljšanjem pa ga 
lahko prekinete v določenem roku. Članarina je oproščena DDV-ja. Odgovorna oseba Zavoda AAMI 
soglaša z vstopom zgoraj navedene osebe v Salvadorjev klub.

KRAJ / DATUM: __________________________PODPIS: ____________________________

PODPIS ODGOVORNE OSEBE ZAVODA IN ŽIG:

Miha Murn, predsednik Salvadorjevega kluba 
in direktor Zavoda AAMI

Salvadorjev klub je javen kulturno ustvarjalni klub, ki deluje v interesu promocije in povezovanja umetnikov. Vsako tuje predstavništvo 
AAMI Platforme se povezuje z lokalnimi umetniki in jim nudi novosti, bonitete in priložnosti. Vsak član je po plačani letni članarini 
upravičen do promocije po socialnih omrežjih Zavoda AAMI v primeru, da ekipi AAMI pošilja aktualne materiale o svojih aktivnostih. 
Za morebitni izstop iz kluba mora član pisno obvestiti AAMI ekipo 5 mesecev pred potekom članarine. Če tega ne stori ali želi izstopiti, 
mora plačati še eno polno članarino zapored od dneva poslane prošnje za prekinitev članstva, šele nato se lahko izčlani iz kluba. Zadnja 
plačana članarina mu tako še vedno omogoča eno polno leto izbranih ugodnosti za člane.


