PRISTOPNA IZJAVA
(izpolni član)

Ime in priimek: _____________________________________ Datum rojstva: ____________________________
Naslov: ___________________________________________________________________________________
Poštna številka: ____________________________ Kraj:____________________________________________
Telefon / GSM:______________________________ e-mail:_________________________________________

PISNO SOGLASJE ZAKONITEGA ZASTOPNIKA OTROKA

Ime in priimek: ___________________________________________________________________________
Naslov /poštna št./ kraj_____________________________________________________________________
Telefon/GSM:______________________________ e-mail:_________________________________________
soglašam, da se moj otrok (njegovi podatki so navedeni zgoraj) včlani v Športni klub Favorit.

PISNO SOGLASJE ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV
Društvu dovoljujem zbiranje, obdelavo in uporabo osebnih podatkov za potrebe obveščanja in delovanja društva. Društvo se
obvezuje, da bo podatke ščitilo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (EU) 2016/679 ("GDPR").
Športnemu kubu Favorit dovoljujem:
1. uporabo osebnih podatkov (ime, priimek, naslov, e-mail, telefon, datum rojstva, fotografijo), za:
•
vpis osebnih podatkov člana v register Mestne občine Maribor, za potrebe razpisov
•
vpis osebnih podatkov člana za registracijo pri Gimnastični zvezi Slovenije
•
vpis osebnih podatkov za priprave, tekme, turnirje
•
prevoze člana na organizirane aktivnosti
•
za pošiljanje informacij in ponudb o storitvah, ki jih ponuja društvo
2. da se člana fotografira in snema na organiziranih aktivnostih in objavlja fotografije, videoposnetke, zvočne in filmske
posnetke na spletni strani društva, v medijih in ostalih socialnih omrežjih (Facebook, Instagram).
Soglašam, da na vseh aktivnostih član društva sodeluje prostovoljno in na lastno odgovornost, oziroma na odgovornost
staršev/zakonitih zastopnikov (vključujoč uporabo športnih terenov in rekvizitov), ter se zavedam, da lahko pride do poškodb in
se uradno odpovedujem kakršnim koli odškodninskim zahtevkom zoper društvo, vodjo aktivnosti ali uradno osebo društva.
S svojim lastnoročnim podpisom jamčim za resničnost podatkov in izjavljam, da želim postati član Športnega Kluba Favorit,
sprejemam in sem seznanjen s statutom in pravili kluba in bom upošteval vsa pravila kluba, ki so objavljena na spletni strani
društva ali na sedežu društva.
Soglasja veljajo do preklica. Umik soglasja za zgoraj navedeno zbiranje in obdelavo osebnih podatkov ali zahtevo po spremembi oziroma izbrisu osebnih podatkov
posredujte na elektronski naslov društva: skfavorit.mb@gmail.com.

Datum: ______________________

Podpis člana:_______________________
Podpis Zakonitega zastopnika: _______________________

Član je voden pod številko: ____________________
Predsednica kluba ŠK Favorit
Natalia Belkina
ŠK Favorit, Sokolska ul.17, 2000 MB /DŠ 60768517 /MŠ 4079221000 /TRR SI 56 6100 0001 1309 577 pri Delavska Hranilnica d.o.o

S podpisom na prvi strani obrazca potrjujem:
•
•
•
•
•
•
•
•

da sem seznanjen/a in sprejemam splošne pogoje poslovanja ŠK Favorit,
med počitnicami in prazniki vadbe ni, razen po potrebi za tekmovalni program
da sem seznanjen/a s cenikom, sprejemam plačilne pogoje ŠK Favorit (spodaj) in se zavezujem, da bom poravnal/a
vse stroške tečaja. Za plačilo vadnine za nepolnoletne osebe odgovarjajo starši,
da sem seznanjen/a in sprejemam dodatno odgovornost, dodatne stroške in dodatne obveznosti v primeru udeležbe
na tekmovanju ( dres, kotizacija, prevoz trenerja in sodnika),
da bom na nastopih in tekmovanjih zastopal samo Klub ŠK Favorit,
da sem seznanjen/a s predstavljenim programom. V primeru poškodbe ali bolezni, ki ni nastala zaradi malomarnosti
organizatorja, odvezujem organizatorja in izvajalce vsake odgovornosti
račun za vadnino boste prejeli po elektronski pošti, v kolikor ga boste želeli po navadni pošti, se obračuna cena
pošiljanja 0,50 eur.

PLAČILNI POGOJI
VADNINA
Začetnice
oktober-maj) - 34€ / mesec
september in junij - 8€ / trening
Rekreacija oktober-maj) - 30€ / mesec
september in junij - 8€ / trening
Nadaljevalna skupina (2 krat tedensko) - 46 €/ mesec
Tekmovalni program – 64 € / mesec

1. Prisotnost na vaji je mogoča le ob plačilu vadnine.
2. Ob vpisu član/zakoniti zastopnik podpiše pristopno izjavo in vplača letno članarino 15 €.
3. Član/zakoniti zastopnik se s podpisom pristopne izjave zavezuje, da bo poravnal vse stroške
vadnine.
4. Če vadnina ni poravnana do dneva zapadlosti, jih Klub ŠK Favorit po predhodnem opominu
od udeleženca izterja pri pristojnem sodišču.
5. Plačilo je možno z nakazilom na transakcijski račun Kluba ŠK Favorit.
ODSOTNOSTI
Odsotnost z vaj pri znesku vadnine upoštevamo v primeru:
• daljše neprekinjene odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe,
• pri programih, ki potekajo dvakrat ali večkrat tedensko, upoštevamo odsotnost, ki je daljša od
enega tedna
V primeru, da odsotnost sporočite pravočasno (v naprej ali največ tri delovne dni po odsotnosti) na
skfavorit.mb@gmail.com vam omogočamo, da vsako vplačano in neizkoriščeno vajo nadomestite v
kateremkoli programu v Klubu Šk Favorit. Odsotnosti z vaj zaradi katerih koli drugih razlogov od že
vplačane vadnine ne odštejemo oz. je ne upoštevamo pri znesku vadnine. Že vplačana vadnina se
zaradi odsotnosti ne prenaša v naslednje plačilno obdobje.
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