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PRISTOPNA IZJAVA ZA ČLANSTVO  

Za včlanitev v Odbojkarski klub Formis je potrebno izpolniti spodnji obrazec ter plačati članarino v višini 20 EUR za 
registrirano igralko v klubu od dopolnjenega 18. leta starosti na sezono. Članarina se poravna do 18.09.2020. 
 
Vaše podatke bomo uporabljali samo za interno uporabo. Prosimo, da obrazec izpolnite čimbolj čitljivo. 
 
Spodaj podpisani soglašam, da Odbojkarski klub Formis ne odgovarja za morebitne poškodbe in posledice nastale med izvajanjem 
dejavnosti društva, ampak se le-teh udeležujem na lastno odgovornost. 
 
Datum včlanitve :   _______________________________________________________ 
Ime:    _______________________________________________________ 
Priimek:    _______________________________________________________ 
Naslov stalnega bivališča:  _______________________________________________________ 
Poštna številka in kraj (pošta) __ __ __ __     _____________________ 
Datum rojstva:   ____   ____   _________ 
Telefon (GSM) :   ________       ________________________ 
Elektronska pošta (e-naslov):  _______________________________________________________ 
 
ALI ŽELITE PREJEMATI SMS IN E-MAIL OBVESTILA ?  DA NE 
 
Splošne določbe 

- S podpisom pristopne izjave član  zagotavlja, da so navedeni podatki resnični. 
- Članstvo v klubu je prostovoljno in osebno (za registrirano igralko za sezono  je obvezno). 
- Član potrjuje, da je seznanjen s statutom in ostalimi splošnimi akti Odbojkarskega kluba Formis in se z njimi strinja. 
- Član trenira in tekmuje prostovoljno in na lastno odgovornost (vključujoč uporabo športnih terenov in rekvizitov) ter se na 

treninge in tekme prevaža na lastno odgovornost (to je v lastni režiji ali z organiziranim prevozom) in se , v primeru poškodb, 
tudi uradno odpoveduje kakršnimkoli odškodninskim zahtevkom zoper klub, vodjo aktivnosti ali klubsko uradno osebo. 

- Član dovoljuje klubu zbiranje in obdelavo osebnih podatkov za vse namene, ki so podrobno opredeljeni v Pravilniku o 
zbiranju in obdelavi osebnih podatkov in so potrebni za izvajanje temeljnih nalog društva. 

- Klub se obvezuje, da bo osebne podatke ščitil v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov – ZVOP – 1 – UPB1) in Splošno 
uredbo o varstvu osebnih podatkov – GDPR (uredba EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta Evrope  z dne 27.4.2016). 

Pravice člana 
- Član kluba ima pravico obiskovati vse redne treninge in tekme kluba. 
- Član se lahko udeležuje vseh ostalih aktivnosti, ki jih organizira klub. 
- Članu so dostopne vse ostale ugodnosti, ki jih nudi klub. 

Dolžnosti 
- Član je dolžan spoštovati statut kluba in se ravnati v skladu z ostalimi predpisi in pravilniki kluba in Odbojkarske zveze 

Slovenije. 
- Član je dolžan ob izstopu iz kluba obvestiti upravni odbor oz. predsednika kluba. 
- V primeru, da se član odloči izstopiti iz kluba, oziroma, da bo izključen na podlagi statuta oziroma disciplinskega pravilnika 

kluba, se ta obvezuje, da bo poravnal vse svoje obveznosti do kluba in vrnil vso zadolženo opremo. 
 
S svojim podpisom sprejemam statut in program dejavnosti Odbojkarskega kluba Formis in s tem tudi pristopam v njegovo članstvo. 
 
PODPIS ČLANA                                                                                                                                     ______________________  
 
PODPIS PREDSEDNIKA KLUBA IN SEKRETARJA KLUBA TER ŽIG DRUŠTVA: 
      HALUŽAN IVAN, predsednik  _______________________ 
 
      GLODEŽ BOŠTJAN, sekretar  _______________________ 


