
 

  PRISTOPNA IZJAVA 
 

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

Novi člani izpolnite tudi izjavo o varovanju osebnih podatkov (na hrbtni strani). 

 
Prosimo, pišite čitljivo. 

Ime in priimek:  

Leto in kraj rojstva:  EMŠO: □□□□□□□□□□□□□ 

Št. let vadbe:  Status (vrtec, OŠ, SŠ, študent, zaposleni, upokojenec …): 

Ime in priimek matere 

(skrbnika):  

Ime in priimek očeta 

(skrbnika):  

Telefon 1:  Telefon 2:  

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

E-naslov za pošiljanje 

položnic in obveščanje:                                     @  Spol:             □ M                    □ Ž 

Vadnino bomo 

poravnavali: 

□ vnaprej za vse leto z 10 % popustom (rok 5. november) 

□ vnaprej za pol leta s 5 % popustom (rok plačila 2. obroka 15. februar)  

Mesečno plačilo je možno za upokojence, predšolske otroke in študente oz. na 

prošnjo, ki jo naslovite na IO. Po poteku roka plačila se popusti izklopijo. 

□ Uveljavljamo družinski popust 

(za 2. in naslednje člane družine)  

Kje ste izvedeli za nas? □ od prijatelja       □ na FB   □ na spletni strani         □ v vrtcu/šoli       □___________________ 
 

 
Vpisujem (se) na naslednjo vadbo (označite): 
 

• Predšolčki:     □-krat tedensko 

• Moška športna gimnastika in akrobatika   □-krat tedensko 

• Ženska športna gimnastika  in akrobatika   □-krat tedensko 

• Vadba za starejše/Rekreacija    □-krat tedensko 

• Podporni član □        Drugo _____________________________________________ 

 

Datum prvega obiska vadbe v sezoni 2022/2023: ______________________,    Status študenta  □ 
 
 

 
Izpolni trener: 
 
Število ur vadbe – tedensko ________. Skupina ___________________________________ 

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. 
 

Obrni! 

   
Datum: Podpis člana (od dopolnjenih 15 let) 

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



 

  PRISTOPNA IZJAVA 

PRIVOLITEV – EVIDENCE, FOTOGRAFIRANJE 
 
 
Športno društvo Sokol Bežigrad, Ljubljana, Trg 9. maja 1, potrebuje za nemoten potek dela osebne podatke 
članov, ki jih lahko zbira in obdeluje le z njihovo privolitvijo oz. s privolitvijo staršev (zakonitih zastopnikov), zato 
vas prosimo, da podpišete to izjavo. 
 
Društvo pri tem ravna skladno z veljavnim Zakonom o varstvu podatkov in z določili Splošne uredbe o varstvu 
osebnih podatkov. 
 
Podatke bodo delavci društva uporabljali izključno za potrebe društva in v dobro vadečega, npr. za tekmovanja, za 
spremljanje napredka, za analize in primerjave ter za nujne primere. Osebne podatke bomo uporabljali in hranili 
skladno z zakonom in uredbo le toliko časa, dokler je to potrebno, da bi dosegli namen, zaradi katerega smo 
podatke zbirali in uporabljali, oz. do preklica. 
 
IZJAVA 
S podpisom soglašam, da Športno društvo obdeluje osebne podatke za namene, zapisane v spodnjih alinejah, do 
izpisa ali pisnega preklica: 
 

- da tajništvo in vodniki uporabljajo posredovane kontaktne podatke člana/staršev ali zakonitih zastopnikov 
za obveščanje o vadbi, tekmovanjih, nastopih in drugih dogodkih v društvu ter za posredovanje računov. 
 
DA         NE 
 

- da društvo posreduje podatke tretjim osebam za namene registracije tekmovalcev  pri Gimnastični zvezi 
Slovenije za sodelovanje na gimnastičnih tekmovanjih v Sloveniji ali v tujini, za objavljanje rezultatov 
tekmovanj na spletnih straneh Športnega društva Sokol Bežigrad, na spletnih straneh organizatorjev 
tekmovanj in Gimnastične zveze Slovenije. Praviloma gre pri objavljanju rezultatov s tekmovanj za 
navedbo imena in priimka tekmovalca/tekmovalke in društva, katere član/članica je. 
 
DA  NE 
 

- da društvo fotografira in snema treninge, tekmovanja in prireditve za potrebe spremljanja napredka 
(interna uporaba) in objavo v društvenem glasilu, na društvenih profilih v družbenih medijih in za potrebe 
promocije društva ter da to gradivo arhivira. 

 
DA  NE 

 
 

_______________________________   __________________ 
Ime in priimek člana     Datum 
 
 
_______________________________  
Podpis člana (nad 15 let) ali zak. zastopnika 
 

 


