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PRISTUPNICA 

za stjecanje statusa aktivnog člana udruge Extreme Wireless

Osobni podaci / Podaci o tvrtki              Fizičke osobe          Pravne osobe 
!

       Ime        Prezime 

       Naziv tvrtke 

   OIB        Datum rođenja 

        Adresa prebivališta 
        Poštanski broj         Mjesto 

        Adresa sjedišta 
        Poštanski broj         Mjesto 

  Telefon          Mobitel 

   E-mail adresa 

Podaci o priključku 

        Vrsta članstva nositelj linka                       obiteljski član 
Prvi član kućanstva koji pristupa mreži Extreme Wirelessa     Svaki idući član kućanstva koji pristupa mreži Extreme Wirelessa 

    Korisničko ime / Nadimak 
         U slučaju neodabira, korisničko ime će se generirati prema imenu i prezimenu / nazivu tvrtke (npr. za Ivan Horvat: ihorvat) 

     Adresa priključka 

    Poštanski broj  Mjesto 

Suglasnost 
Temeljem Statuta Udruge korisnika bežičnih sustava Extreme Wireless (u daljnjem tekstu: udruga) dajem sljedeću  

SUGLASNOST O PRIHVAĆANJU STATUTA I PRAVILNIKA UDRUGE EXTREME WIRELESS 
Potpisivanjem ove izjave izjavljujem da sam upoznat sa statutom i pravilnikom udruge te da prihvaćam sve odredbe istih. U slučaju eventualnog kršenja odredbi statuta ili pravilnika 
spreman/na sam snositi punu odgovornost i sankcije za učinjeno. Extreme Wireless neprofitna, nekomercijalna i volonterska udruga. Članstvo u udruzi ne jamči spajanje na bežičnu mrežu 
udruge, ali će udruga nastojati svim članovima omogućiti spajanje i korištenje njenih servisa. Pristupanjem udruzi svjestan sam mogućih poteškoća pri korištenju infrastrukture koje mogu 
nastati tijekom održavanja, nadogradnje ili preopterećenja sustava i pristajem na njih. Za vrijeme korištenja infrastrukture udruge redovito ću provjeravati e-mail adresu prijavljenu na ovoj 
pristupnici, a internim kanalima informirati se o novostima. Pratit ću izmjene u statutu koje će udruga objavljivati na službenim web stranicama. Extreme Wireless će u tajnosti čuvati 
osobne i identifikacijske podatke svojih članova te ih koristiti samo za vlastite potrebe, kao i zakonom određene svrhe. 

U        ,            Vlastoručni potpis 
           (mjesto)                     (datum)                  Za maloljetnu osobu izjavu potpisuje roditelj/staratelj. Potpis roditelja/staratelja ujedno 

                 je i suglasnost za članstvo maloljetnika u udruzi. 
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