GID PTUJ

GIMNASTIČNO DRUŠTVO PTUJ
Dravska ul. 18, 2250 Ptuj
www.gidptuj.si

…………………………………………………………………………………………………………

VPISNI LIST

Pristopna izjava v društvo za sezono 2020/2021
PODATKI O ČLANU
( Vsi podatki na vpisnem listu so obvezni, potrebujemo jih za namene obveščanja članov, razvrščanje v skupine, izdajanja računov. )

IME IN PRIIMEK: __________________________________________________________
DATUM ROJSTVA:
________________________________EMŠO:___________________________________
NASLOV:_________________________________________________________________
E MAIL: __________________________________@______________________________
TELEFON: _____________________________ GSM:____________________________
PODATKI O STARŠIH ALI SKRBNIKIH
( Samo za nepolnoletne člane )
IME IN PRIIMEK STARŠEV ALI SKRBNIKOV : ___________________________________
NASLOV:_________________________________________________________________
KONTAKTNI PODATKI
E MAIL:__________________________________@_______________________________
TELEFON: _____________________________ GSM:_____________________________

SPLOŠNI POGOJI:
















Letna članarina za letni program znaša 20 eur in se plača ob vpisu. Letna članarina se ne vrača.
Mesečna vadnina se plačuje do 15. v tekočem mescu.
V času šolskih počitnic in praznikov vaj ni , ker programe izvajamo po šolskem koledarju.
Za garderobo ne odgovarjamo
Ne prevzemamo odgovornosti v primeru morebitnih poškodb članov, odtujitve osebnih predmetov s strani tretje osebe ali
izgube osebnih predmetov ali denarja članov.
Pridružujemo si pravico do spremembe organizacije skupin in spremembe trenerjev oz. vaditeljev.
V članstvo Gimnastičnega društva Ptuj vstopam prostovoljno. Seznanjen sem z določili Statuta GID Ptuj, katere bom
spoštoval, ter upošteval akte in sklepe, ki jih sprejme omenjeno društvo. Zavzemal se bom za razvoj in napredek športa.
Pri vadbi bom upošteval navodila trenerja/vaditelja, tako da ne bom ogrožal sebe in drugih. Za primer poškodb bom poskrbel
za nezgodno zavarovanje. Vadil bom na lastno odgovornost.
Predpisano letno članarino in mesečno vadnino bom poravnal v predpisanih rokih. Zavezujem se, da bom vestno in pošteno
deloval v GID Ptuj.
Društvu dovoljujem, da se zgoraj navedeni osebni podatki in fotografije lahko uporabljajo za potrebe evidenc in objav
društva ter pri registraciji tekmovalca pri pristojni športni panožni zvezi.
Društvu dovoljujem zbiranje, obdelavo in uporabo mojih osebnih podatkov za potrebe delovanja društva, pri čemer je le to
dolžno ravnati v skladu z določili zakona o varstvu osebnih podatkov(ZVOP-1-UPB1). Dovoljujem tudi javno objavljanje
slikovnega, video in zvočnega materiala, ki prikazuje dejavnost društva in vsebuje moje posnetke.
Za mladoletnika do dopolnjenega 15. leta starosti, podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik, ki dovoljuje, da se
lahko otrok pelje na seminar ali tekmovanje s prevoznim sredstvom organiziranim s strani društva, ter da bo otrok za ves
čas članstva v društvu ustrezno nezgodno zavarovan.
Starejši mladoletnik o vstopu v društvo odloča samostojno.
Pristopna izjava velja, velja eno šolsko leto.
Mesečna vadnina se plača, polno ne glede na obisk otroka. Opraviči se le v primeru zdravniškega potrdila.
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VPISAL SE BOM V PROGRAM (ustrezno označi):

cicibani 3-6 let

šolarji od 6-18 let

rekreacija od 18 let dalje

DODATNA SOGLASJA:


S podpisom se strinjam ,da se moje fotografije z javnih nastopov uporabijo v zloženkah, brošurah, letakih, plakatih,
spletni strani društva, Facebook strani društva in v ostalih tiskanih materialih za promocijo društva.

DA

NE

(označi)



S podpisom se strinjam, da se posnetki z javnih nastopov na katerih sem, uporabljajo tudi v promocijskih
videih društva.

DA

NE

(označi)

Gimnastično društvo Ptuj zbira in uporablja elektronske naslove posameznikov za pošiljanje obvestil o dogodkih in
aktivnosti društva. Podatki se hranijo do preklica. Posameznik se lahko od prejemanja kadarkoli odjavi s pisno izjavo ali
po elektronski pošti. Od prejemanja obvestil se lahko kadar koli odjavite.
Dovoljujem uporabo elektronskega naslova za potrebe obveščanja o aktivnostih in dogodkih Gimnastičnega
društva Ptuj.
Dovoljujem obveščanje preko sms sporočil o splošnih obvestilih, aktivnostih in dogodkih
Gimnastičnega društva Ptuj.

S podpisom te pristopne izjave sprejemam statut Gimnastičnega društva Ptuj in se zavezujem plačevati letno članarino ter mesečno
vadnino. S podpisom izjavljam tudi, da sem prebral, razumel in sprejemam splošne vpisne pogoje ter pravila društva glede
fotografiranja, snemanja, objav imen in rezultatov, pojasnjena v tej pristopni izjavi ter jamčim o točnosti svojih podatkov in navedb.

Dne, __________ Podpis člana: _____________________Podpis starša ali skrbnika:

Gimnastično društvo Ptuj, Dravska ulica 18, 2250 Ptuj
www.gidptuj.si, EMAIL: gimnasticnodrustvo.ptuj@gmail.com , GSM: 040 588 494
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_______________

