RABTEN ČHÖDARLING
Centrum pro tibetská buddhistická studia

Vážení přátelé,
rádi bychom Vás seznámili s možností členství ve spolku Rabten Čhödarling (dále též spolek). Rabten
Čhödarling byl založen v roce 2000 Ctihodným Gonsar Rinpočhem, který je zároveň jeho duchovním ředitelem.
Cílem působení spolku je uchovávání a předávání učení Buddhy Šákjamuniho, a to především tradice Dže
Congkhapy.
Nabízíme Vám možnost stát se základním nebo plným členem Rabten Čhödarling:
členové se základním členstvím přispívají na chod spolku 200 Kč měsíčně, jsou pravidelně
informováni o jeho aktivitách a jsou zváni na výroční schůzi vedenou Ctihodným Gonsar Rinpočhem
členové s plným členstvím přispívají na chod spolku minimálně částkou 400 Kč měsíčně, jsou
pravidelně informováni o jeho aktivitách a jsou zváni na výroční schůzi vedenou Ctihodným Gonsar
Rinpočhem a jsou zvýhodněni polovičním příspěvkem na víkendová učení
Členské příspěvky jsou používány následujícími způsoby:
financování chodu spolku, jehož činnost sleduje výše uvedené cíle
podpora projektů zaměřených na rozvoj spolku a uchování autentické buddhistické tradice ve všech
jejích aspektech a celistvosti
financování cest a pobytu našich učitelů v Rabten Čhödarling.
Členské příspěvky lze platit trvalým příkazem měsíčně či kumulativně čtvrtletně, pololetně či jedenkrát ročně na
účet číslo: 1057507405/5500. Do poznámky pro příjemce vždy, prosím, uvádějte své jméno a období, za
které příspěvky posíláte – to se netýká měsíčních plateb trvalým příkazem. Příspěvky začnete zasílat až po
podání přihlášky.
Jako členové spolku budete jednou za rok zváni na výroční členskou schůzi spolku vedenou Ctihodným
Gonsarem Rinpočhe, kde budete seznámeni s výroční zprávou, výsledky hospodaření, zhodnocením činnosti a
dalšími plány spolku. Veškeré informace naleznete ve stanovách spolku.
V případě jakýchkoliv dotazů se, prosím, obracejte na Kateřinu Trojanovou na email rabten@seznam.cz.

.-.-. -.- .-. -.-.-. -.-.-. -.-.-. -.-.-. -.-.-. -.-.-. -.-.-. -.-.-. -.
Odstřihněte a zašlete či osobně předejte na adresu: Rabten Čhödarling, Kubelíkova 86, 460 07
Liberec IX – Janův Důl. Na obálku napište Členství.
PŘIHLÁŠKA K ZÁKLADNÍMU/PLNÉMU členství v Rabten Čhödarling (nehodící se škrtněte)
Jméno a příjmení ...................................................................................
Datum narození ...........................................
Číslo účtu, z něhož budou příspěvky odcházet ..............................................
Adresa, kde přebíráte poštu .......................................................................
Email ................................... Telefon ......................................
Prohlašuji, že souhlasím s výše uvedenými podmínkami členství ve Spolku a stávám se dobrovolně
jeho členem.
Váš podpis ................................................ V ............................... dne.................................
Osobní údaje jsou zpracovávány způsobem zaručujícím soulad se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

