SPLOŠNI POGOJI
ČLANSTVO:
1. V društvo se lahko samostojno včlani vsakdo, ki je dopolnil 15 let starosti, podpiše pristopno izjavo in se
zaveže, da bo plačeval članarino.
2. Če se v društvo včlani oseba pred dopolnjenim 15. letom starosti, pristopno izjavo podpiše njen zakoniti
zastopnik.
DRUŠTVO SE OBVEZUJE :
3. Da bo izpolnjevalo vse obveznosti, določene v Statutu društva, posebej pa bo omogočalo vadbo in priprave v
določeni selekciji ter skrbelo za strokovno in varno izvajanje dejavnosti, pod vodstvom trenerjev/vaditeljev z
ustrezno licenco. Dejavnosti bo izvajalo v korist zdravega razvoja vadečega.
4. Da bo članom omogočilo nastope na tekmovanjih in prireditvah.
5. Da bo zbrane osebne podatke uporabljalo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) ter
izključno za potrebe delovanja društva in jih ne bo posredovalo tretjim osebam brez dovoljenja člana oziroma
njegovega zakonitega zastopnika.
ČLAN oz. NJEGOV ZAKONITI ZASTOPNIK SE OBVEZUJE :
6. Da bo redno vadil v skladu s programom trenerja/vaditelja in po svojih zmožnostih sodeloval na tekmovanjih
in prireditvah.
7. Da bo pravočasno in redno poravnaval članarino in vadnino.
8. Da v času članstva v Športnem društvu Sokol Bežigrad ne bo nastopal v isti tekmovalni panogi za drugo
društvo ali klub.
9. Da je prebral in razumel statut društva.
DRUGA DOLOČILA :
10. Udeležba na vseh programih je na lastno odgovornost, kajti kljub skrbnemu delu trenerjev/vaditeljev lahko
pride do nezgode. Zato vsem udeležencem priporočamo, da so predhodno nezgodno zavarovani.
11. Društvo ima možnost, da posameznega programa ne organizira, če se nanj prijavi manj kot 10 udeležencev,
oziroma če je program finančno nevzdržen.
12. Dejavnost je plačljiva. Mesečno plačilo vadbe je pavšal, tako da se posameznih izostankov od vadnine ne
odšteva, z izjemo daljše odsotnosti iz objektivnih razlogov, ki jo naročnik pravočasno pisno sporoči.
13. Društvo lahko uporablja fotografije članov za promocijo društva.
14. Društvo lahko obvešča člane preko elektronske pošte.
15. Naročnik zagotavlja, da bo na vadbo prihajal zdravstveno sposoben in se trudil za izboljšanje svojih fizičnih
sposobnosti ter da bo spremljal svoje zdravstveno stanje oziroma skrbel za razvoj svojega varovanca (v
primeru zakonitega zastopnika).
16. Če član kljub opominu društva ne plača članarine in vadnine, izgubi pravico do vadbe in nastopov na
tekmovanjih, dokler obveznosti niso poravnane.
17. Nastope na tekmovanjih bo društvo članu omogočilo, če bo le-ta izpolnjeval obseg predpisanega treninga in
pogoje dogovorjene s trenerjem.
18. Člani, ki tekmujejo, bodo registrirani v uradni tekmovalni sistem panožne zveze.
19. Društvo bo članu izdalo ustrezne dokumente za pridobitev statusa športnika v osnovni in srednji šoli, če bo leta izpolnjeval potrebne pogoje.
20. Morebitna nesoglasja med članom in trenerji/vaditelji rešuje izvršni odbor društva na podlagi pisne zahteve.
21. Članstvo velja do odpovedi. Izpis je treba sporočiti pisno po pošti ali e-pošti, zaželeno pa je, da o tem ustno
obvestite tudi trenerja/vaditelja. Vse obveznosti morajo biti poravnane do dneva izpisa. Zaželena je tudi
navedba vzroka prenehanja.
22. Članstvo se podaljšuje z vsakoletnim plačilom članarine.

