
  

PRISTOPNA IZJAVA 
V društvo se lahko samostojno včlani vsakdo, ki je dopolnil 15 let starosti. Za mlajšo osebo pristopno izjavo podpiše njen zakoniti zastopnik.   

                                                   Prosimo, pišite čitljivo. 

Ime in priimek:  

Leto in kraj rojstva:  EMŠO*: 

Št. let vadbe:  Vrtec / šola / zaposlitev: 

Ime in priimek matere 

(skrbnika):  

Ime in priimek 

očeta (skrbnika):  

Telefon 1:  Telefon 2:  

Naslov (ulica, cesta …):  Poštna št. in kraj:      

E-naslov**:  Spol:             □ M                    □ Ž 

Vadnino bomo 

poravnavali: 

□ mesečno           □ vnaprej za vse leto z 10 % popustom 

                                      (za plačila do 15. novembra)                              

□ Uveljavljamo družinski popust:  

      (za 2. in naslednje člane družine)                                                      

Kje ste izvedeli za nas?  
*EMŠO potrebujemo za člane, ki bodo registrirani v panožni športni zvezi. ** Na elektronski naslov bomo pošiljali račune in obvestila o pomembnih dogodkih v društvu. 

Vpisujem (se) na vadbo v naslednji skupini (označite): 
 

 Predšolčki:     □ 1x tedensko  □ 2x tedensko 

 Športna gimnastika – intenzivni program   □ do 6h ali 3x tedensko   □ do 8h tedensko   □ nad 8h tedensko 

 Velika prožna ponjava – intenzivni program  □ do 6h ali 3x tedensko   □ do 8h tedensko   

 Gimnastika, trampolin in akrobatika – splošni program □ do 4h ali 2x tedensko   □ do 6h ali 3x tedensko 

 Ritmična gimnastika (Zala)  □ deklice in mlajše deklice (Z1)   □ kadetinje, mladinke, članice (Z2) 

                                     □ članice (Z3): □ 1x tedensko  □ 2x tedensko 

 Program rekreacije: ________________________; ___x tedensko ob (obkroži):  PO / TO / SR / ČE / PE / SO / NE 

 Podporni član □  
 Drugo: ____________________________________________________________________ 

 
 
Datum prvega obiska vadbe: __________________ 

 
 
 
Pristopam h kolektivnemu nezgodnemu zavarovanju Vzajemne zdravstvene zavarovalnice.  □ DA  □ NE  
Pristopna izjava za zavarovanje je v prilogi. Premijo bomo obračunali skupaj s članarino. 
 
 
 
S podpisom soglašam in potrjujem, da: 

1. bom pravočasno plačeval letno članarino enkrat letno in vadnino po veljavnem ceniku;  
2. sem prebral in razumel statut društva ter splošne pogoje; 
3. sem seznanjen, da je udeležba na vseh programih na lastno odgovornost; 
4. sem seznanjen, da je dejavnost 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; 
5. sem seznanjen, da je treba izpis pravočasno pisno sporočiti po pošti ali e-pošti, v nasprotnem primeru bo društvo obračunalo vadnino po 

ceniku. Vse obveznosti morajo biti poravnane do dneva izpisa. 
 
 
 
 
 

 

   
Datum: Podpis člana (od 16 let) 

oz. zakonitega zastopnika 
Podpis člana (7-15 let) 


