KOLESARSKI KLUB
PRISTOPNA IZJAVA
Ime:

Priimek:

Naslov (ulica, pošta, kraj):
Datum rojstva:

Kraj rojstva:

Telefon ali gsm:

Spol:

Email:

Konfekcijska številka oblačil
Letni dres zgornji:

Letni dres spodnji:

Zimski dres zgornji:

Zimski dres spodnji:

Tanek brezrokavnik:

Anorak:

Rokavice:

Nogavice:

Kratka majica:

Kratke hlače:

S podpisom izjavljam, da želim postati član-ica KOLESARSKEGA KLUBA
MASTER TEAM in, da sprejemam Statut kluba, ter sem se pripravljen ravnati po
njem.
Klubu dovoljujem zbiranje, obdelavo in uporabo mojih osebnih podatkov za potrebe delovanja kluba, pri čemer je dolžno
ravnati v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Dovoljujem tudi javno objavljanje slikovnega,
video in zvočnega materiala, ki prikazuje dejavnost kluba in vsebuje moje posnetke.

Datum:
Podpis:______________________
-----------------------------------------------------------------------------------------PISNO SOGLASJE ZAKONITEGA ZASTOPNIKA
(za včlanitev novega člana, ki še ni dopolnil 18 let)

Soglašam da se moj otrok ________________________ včlani v KOLESARSKI
KLUB MASTER TEAM.
Ime in priimek zakonitega zastopnika: _______________________________
Datum:
Podpis:______________________
MŠ: 4035437000 DŠ: 62078437 TRR SI56 6100 0000 6605 950

IZPOLNI KLUB
Pogoji za včlanitev (SO/NISO) __________ izpolnjeni.
Člana se vpiše pod zaporedno številko _____.
___________________
(žig in podpis)

PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANA
Splošne določbe
- s podpisom pristopne izjave član zagotavlja, da so njegovi podatki resnični,
- član potrjuje, da je seznanjen s Statutom in ostalimi akti kluba in se z
njimi strinja,
- član dovoljuje klubu uporabo njegovih osebnih podatkov za potrebe
obveščanja in ostalih akcij kluba. Klub se obvezuje, da bo osebne podatke
ščitil v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ur. List RS št. 59/99,
57/01),
- letna članarina za tekoče leto znaša 30,00 EUR in se nakaže na poslovni
račun Kolesarskega kluba Master team.
Pravice člana
- da volijo in so izvoljeni v organe kluba in delegacije, ki zastopajo klub v
organih zvez v katere je klub vključeno,
- da aktivno delujejo v organih kluba in pomagajo pripravljati in izvajati
programe kluba,
- da dajejo predloge in pobude za delo v klubu,
- da spremljajo izvajanje sklepov organov kluba in izvajanje programa kluba,
- članu so dostopne vse ostale ugodnosti, ki jih nudi klub.
Obveznosti člana
- da delujejo v skladu s Statutom in morebitnimi drugimi akti kluba, ter
spoštujejo in izvajajo sklepe organov kluba,
- da volijo in pristanejo na izvolitev v organe kluba ter aktivno delujejo v
njih,
- da s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in programov kluba,
- da varujejo premoženje in skrbno ravnajo z drugimi sredstvi, s katerimi
razpolaga klub,
- da redno plačujejo članarino in sodelujejo v akcijah kluba,
- da prenašajo svoje izkušnje in znanje na mlajše in nove člane kluba,
- da varujejo ugled kluba in imajo spoštljiv odnos do drugih članov kluba.
MŠ: 4035437000 DŠ: 62078437 TRR SI56 6100 0000 6605 950

