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PRISTOPNA IZJAVA

V klub se lahko samostojno včlani vsakdo, ki je dopolnil 15 let starosti. Če se v klub včlani oseba pred
dopolnjenim 15. letom starosti, pristopno izjavo podpiše njen zakoniti zastopnik. Zbrane osebne podatke
uporabljamo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) izključno za potrebe
delovanja društva in jih ne bomo posredovali tretjim osebam brez dovoljenja člana/njegovega
zakonitega zastopnika. Na e-naslov vam želimo poslati obvestila o pomembnih dogodkih v društvu.
Ime in priimek:

Datum rojstva:

Kraj rojstva:

EMŠO*:

Leto vadbe:

Šola:

Ime in priimek očeta:

Ime in priimek mame:

Telefon:
Naslov prebivališča:
Poštna številka:
e-naslov**:

Kraj:
Spol:

•

M

•

Ž

Št. zdr.izkaznice*:
(natanko 9 znakov – mastni tisk
nad imenom in priimkom

* EMŠO potrebujemo za člane, ki bodo registrirani v panožni športni zvezi. **Na navedeni e-naslov bodo poslani računi.

S podpisom soglašam in potrjujem:
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

Da bom pravočasno plačeval letno članarino enkrat letno in vadnino po veljavnem ceniku.
Da sem prebral in razumel statut društva in splošne pogoje.
Da se seznanjen, da je udeležba na vseh programih na lastno odgovornost, kajti kljub skrbnemu delu
trenerjev/vaditeljev lahko pride do nezgode. Zato vsem udeležencem priporočamo, da so predhodno
nezgodno zavarovani.
Da lahko klub uporablja fotografije članov za promocijo društva
Da sem seznanjen, da je dejavnost plačljiva. Mesečno plačilo vadnine je pavšal, tako da se posamezni
izostanki od vadnine ne odštevajo, z izjemo daljše odsotnosti iz objektivnih razlogov, ki jo naročnik
pravočasno pisno sporoči
Da me klub obvešča preko elektronske pošte
Da sem seznanjen, da je treba izpis pravočasno pisno sporočiti po pošti ali e-pošti, v nasprotnem primeru
bo vadnina obračunana po ceniku. Vse obveznosti morajo biti poravnane do dneva izpisa
Društvu dovoljujem zbiranje, obdelavo in uporabo otrokovih osebnih podatkov za potrebe delovanja SSK
Ilirija, pri čemer je dolžno ravnati v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).
Dovoljujem objavo osebnih podatkov, slik in videoposnetkov v medijih, v skladu z zakonom, za potrebe
SSK Ilirija. Dovoljujem prijavo tekmovalca na tekmovanja s strani SSK Ilirija.

Datum prvega obiska treninga:_____________________________
Podpis polnoletnega člana oz.
zakonitega zastopnika

Podpis člana starosti 7 – 15 let

__________________________________________________________________________________________
Tel.: 01 517 40 74
Internet: http://www.sskilirija.com, e-pošta: ssk.ilirija@siol.net
Matična številka: 5059305000, Davčna številka: SI71013105, Transakcijski račun: SI56 3000 0001 1606 086

