ASOCIÁCIA SLOVENSKÝCH ARTETERAPEUTOV
Preambula : „Krédo arteterpaueta je byť kreatívny v budovaní klientovej kreativity, ktorá
klientovi môže dať stimul k pozitívnym zmenám v jeho živote."
J. Šicková - Fabrici

Prihláška za člena ASA
Meno, priezvisko, titul:........................................................................................................................
Dátum narodenia:...................................................
Adresa trvalého pobytu:......................................................................................................................
Adresa na kontaktovanie:....................................................................................................................
Tel. kontakt:................................................... email:...........................................................................
Ukončené arteterapeutické vzdelanie:

.........................................................................................................................................
(napíšte, kde a kedy ste ukončili arteterapeutické vzdelanie, priložte kópiu certifikátu, prípadne kópiu VŠ diplomu s
predmetom arteterapia)

I. Prehlasujem, že:
a/ spĺňam všetky podmienky pre prijatie člena ASA a prikladám kópie dokladov v zmysle
Stanov ASA
b/ nespĺňam všetky podmienky pre prijatie člena ASA, na základe čoho žiadam o členstvo s
obmedzenou platnosťou na 2 roky, pričom prikladám:
1/ potvrdenie garanta akreditovaného vzdelávania, že mám absolvovaných najmenej 150 hodín
oblasti arteterapie
alebo
2/
a / čestné vyhlásenie, v ktorom deklarujem záujem o zvýšenie kvalifikácie formou VŠ I. stupňa
b/ potvrdenie o návšteve VŠ štúdia
 vhodnú odpoveď prosím zakrúžkujte
I.
Skúsenosti v oblasti arteterapie
Popíšte skúsenosti v oblasti arteterapie: (vykonávanie arteterapie, články, vzdelávanie a pod.)

II.
Motivácia
Popíšte, prečo sa chcete stať členom ASA a v čom by ste boli ochotní v ASA pomôcť?

Dolupodpísaný/á ........................................................týmto dávam súhlas ASA na správu,
spracovanie a evidenciu mojich osobných údajov v zmysle platnej právnej úpravy ochrany
osobných údajov a to v rozsahu údajov uvedených v prihláške za člena ASA. Čestne súhlasím s
evidenciou a spracovaním osobných údajov v zmysle zákona Slovenskej republiky č.122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Údaje v mnou uvedenom rozsahu poskytujem dobrovoľne na základe vlastného rozhodnutia a bez
dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované ASA pre účely databázy členov ASA v zmysle
zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Súhlas dávam na dobu určitú a to na obdobie od
prijatia za člena ASA až do ukončenia členstva ASA. Podľa §28 ods.1 cit. zákona je možné súhlas
kedykoľvek písomne odvolať.

V ................................... dňa ............................

..........................................................
Vlastnoručný podpis

Poznámka k prihláške:
Údaje poskytnuté v prihláške sú internou záležitosťou ASA. Tieto údaje sú k dispozícii len pre
členov Predsedníctva ASA a prezidenta ASA.

