Formulář žádosti o členství v pasivní skupině
FIGU-Švýcarsko
Příjmení:

Jméno:

Ulice:

PSČ/Město:

Telefonní číslo:
(s předvolbou země)

Povolání:

Datum narození:

Stav:

Občan:

Dnešním datem žádám o PASIVNÍ ČLENSTVÍ ve FIGU (Svobodné zájmové společenství v oblasti
hraničních a duchovních věd a ufologických studií), CH-8495 Hinterschmidrüti.
Sídlo pasivní skupiny:

Semjase-Silver-Star-Center
CH-8495 Hinterschmidrüti / Curych
Švýcarsko

A) Čtvrtletník »Hlas Věku Vodnáře« (Stimme der Wassermannzeit) je oficiální orgán FIGU a obsahuje

všechna oznámení o vydání nových spisů a pořádání akcí atd.
Pravidelné předplatné časopisu HLAS VĚKU VODNÁŘE je pro PASIVNÍ ČLENY POVINNÉ. Předplatné
se vždy na 12 čísel vybírá společně s prvním ročním příspěvkem:
Švýcarsko

75 CHF (poštovné zdarma)

Zahraničí (Evropa)

90 CHF (poštovné zdarma)

Zámoří (»Economy«)

100 CHF (přípl. za let. poštu)

Zámoří (»Priority«/letecky)

155 CHF (přípl. za let. poštu)

B) 1) ROČNÍ PŘÍSPĚVEK pro PASIVNÍ ČLENSTVÍ:

2) Jednorázový poplatek za přihlášení a průkaz:

30 CHF
30 CHF

C) Kromě ročního příspěvku vyplývá z usnesení generálního shromáždění pasivní skupiny z 9. května

1992 povinnost každoročního 7% ODVODU z jediného MĚSÍČNÍHO PLATU. Po dosažení
důchodového věku tato povinnost odpadá.
Roční příspěvek a 7% odvod z jediného měsíčního platu jsou splatné nejpozději do 25. dubna
každého roku, jinak pasivní členství automaticky propadá.
D) Každý pasivní člen má podle usnesení generálního shromáždění pasivní skupiny z 9. května 1992

povinnost pracovat každoročně 3 dny v Centru v Hinterschmidrüti. (Povinné pracovní dni se
odpracovávají vždy v rozmezí mezi 1. dubnem a koncem října. Za neodpracované pracovní dny je
nutno odvést příspěvek ve výši 70 CHF za jeden zmeškaný pracovní den, který je rovněž splatný
do 25. dubna následujícího roku. Pracovní povinnost platí do 65 let.) Pravidlo 3 pracovních dní

slouží na jednu stranu výstavbě a údržbě Centra, na druhou stranu však především vzájemnému
poznání a tomu, aby pasivní členové získali vhled do FIGU a jeho úkolů a aktivit.
E) 4. sobotu v květnu se každoročně koná generální shromáždění pasivní skupiny, jehož by se měl

podle možností každý pasivní člen zúčastnit a při němž se rozhoduje o vznikajících předmětech
hlasování se spolurozhodovacím právem jednotlivých pasivních členů.
F) Jako uchazeč o členství žádám o průkaz FIGU (podle ustanovení), pro který (a pro kartotéky)

k této žádosti přikládám 4 pasové fotografie nejnovějšího data.
G) PRŮKAZ:
1a) Průkaz FIGU nepředstavuje žádný úřední doklad a nesmí se takto předkládat ani zneužívat.
1b) Při zneužití průkazu bude tento bez náhrady škody zabaven, včetně trestního oznámení

u příslušného úřadu.
1c) Při zneužití průkazu odmítá FIGU jakoukoliv odpovědnost za dotyčného majitele / dotyčnou

majitelku průkazu a za následky vzniklé zneužitím průkazu.
1d) Použití průkazu pasivního člena FIGU jako údajně úředního dokladu je ze zákona trestné

a podléhá proto trestnímu oznámení a trestnímu stíhání
2)

Průkaz »Svobodného zájmového společenství« je doklad samotného FIGU a slouží účelu
skupinové legitimace a potvrzení členství, představuje však také legitimaci vůči ostatním
a stejně smýšlejícím lidem, jakož i skupinám cízím FIGU a stejně zaměřeným soukromým
osobám.

3)

Průkazy FIGU se vydávají jen v souvislosti se studiem Učení ducha anebo s členstvím
v nějaké skupině FIGU.

H) Uvědomuji si, že mým přijetím za PASIVNÍHO ČLENA pro mě mají plnou platnost STANOVY

a USTANOVENÍ, stejně jako všechna usnesení generálního shromáždění pasivní skupiny a že se
jimi musím v plném rozsahu řídit.
I) Všechny výše uvedené body jsem vzal na vědomí a prohlašuji, že s nimi souhlasím.

Datum:

Podpis:

Platby je nutno převádět předem na naše poštovní šekové konto
Příjemce/místo: Freie Interessengemeinschaft für Grenz- und Geisteswissenschaften, CH-8495
Schmidrüti
Číslo konta: 80-13703-3
IBAN: CH0609000000800137033
SWIFT kód/BIC: POFICHBE

