KARATE-DO KLUB PTUJ
Dravska 18
2250 PTUJ

PRISTOPNA IZJAVA
Podpisani/a _____________________________________, roj. _______________________
Stanujoč/a__________________________________________________________________
Tel. doma:__________________________, tel. GSM _______________________________
podajam PRISTOPNO IZJAVO za sprejem v članstvo Karate-do kluba Ptuj (v nadaljevanju
klub).
Zavezujem se, da bom v klubu ali njegovih organih, če bom izvoljen/a, deloval/a po svojih
najboljših močeh ter po smernicah in zadanih ciljih kluba.
Seznanjen/a sem z določili Statuta Karate-do kluba Ptuj.
Seznanjen/a sem, da bi z vsakim rušenjem, blatenjem ali krnjenjem ugleda kluba in njegovih
članov, imelo za posledico mojo izključitev iz kluba.
Dovoljujem moje fotografiranje in snemanje v okviru dejavnosti kluba ter objavo na spletni
strani ali v medijih.
Predpisano članarino bom poravnal/a v določenem roku.
Zavezujem se, da bom v klubu vestno in pošteno deloval/a.

Ptuj, dne: ____________

podpis:__________________

Dejanska včlanitev v klub: ___________
(mesec/leto)

Pridobljeni osebni podatki se bodo uporabljali izključno za obveščanje kluba.
Drugi in tretji odstavek 7. člena Statuta Karate-do kluba Ptuj:
Članstvo v klubu je prostovoljno. Kdor želi postati član kluba, mora podpisati in predložiti pristopno izjavo, s katero se zaveže, da bo deloval
v skladu s statutom in drugimi akti kluba in plačeval članarino
Če se v klub včlani mladoletnik do dopolnjenega 7. leta starosti, podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik, od mladoletnikovega 7.
leta do dopolnjenega 15. leta starosti, pa mora zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom v klub podati pisno soglasje. Za mladoletnika od
dopolnjenega 15. leta do dopolnjenega 18. leta starosti, se za včlanitev v klub uporablja prejšnji odstavek.

KARATE-DO KLUB PTUJ
Dravska 18
2250 PTUJ

PRISTOPNA IZJAVA
Podpisani zakoniti zastopnik ____________________________________________________
Stanujoč____________________________________________________________________
Tel. doma:__________________________, tel. GSM ________________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
podajam
PRISTOPNO IZJAVO
za sprejem otroka_____________________________________, roj. ____________________
v članstvo Karate-do kluba Ptuj (v nadaljevanju klub).
Seznanjen/a sem z določili Statuta Karate-do kluba Ptuj.
Predpisano članarino bom poravnal/a v določenem roku.
Dovoljujem fotografiranje in snemanje svojega otroka v okviru dejavnosti kluba ter objavo na
spletni strani ali v medijih.

Ptuj, dne: ____________

podpis:__________________

Dejanska včlanitev v klub: ___________
(mesec/leto)

Pridobljeni osebni podatki se bodo uporabljali izključno za obveščanje kluba.
Drugi in tretji odstavek 7. člena Statuta Karate-do kluba Ptuj:
Članstvo v klubu je prostovoljno. Kdor želi postati član kluba, mora podpisati in predložiti pristopno izjavo, s katero se zaveže, da bo deloval
v skladu s statutom in drugimi akti kluba in plačeval članarino
Če se v klub včlani mladoletnik do dopolnjenega 7. leta starosti, podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik, od mladoletnikovega 7.
leta do dopolnjenega 15. leta starosti, pa mora zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom v klub podati pisno soglasje. Za mladoletnika od
dopolnjenega 15. leta do dopolnjenega 18. leta starosti, se za včlanitev v klub uporablja prejšnji odstavek.

KARATE-DO KLUB PTUJ
Dravska 18
2250 PTUJ

PRISTOPNA IZJAVA
Podpisani/a _____________________________________, roj. ________________________
stanujoč/a___________________________________________________________________
tel. doma:__________________________, tel. GSM ________________________________
E-mail:_____________________________________________________________________
Učenec/ka OŠ/SŠ_____________________________________________________________
Podajam na podlagi zakonitega zastopnika PRISTOPNO IZJAVO za sprejem v članstvo
Karate-do kluba Ptuj (v nadaljevanju klub).
Seznanjen/a sem z določili Statuta Karate-do kluba Ptuj.
Seznanjen/a sem, da bi z vsakim rušenjem, blatenjem ali krnjenje ugleda kluba in njegovih
članov, imelo za posledico mojo izključitev iz kluba.
Dovoljujem moje fotografiranje in snemanje v okviru dejavnosti kluba ter objavo na spletni
strani ali v medijih.
Predpisano članarino bom poravnal/a v določenem roku.
Zavezujem se, da bom v klubu vestno in pošteno deloval/a.

Ptuj, dne: ____________

podpis:__________________

Dejanska včlanitev v klub: ___________
(mesec/leto)
Priloga:
- soglasje zakonitih zastopnikov

Pridobljeni osebni podatki se bodo uporabljali izključno za obveščanje kluba.
Drugi in tretji odstavek 7. člena Statuta Karate-do kluba Ptuj:
Članstvo v klubu je prostovoljno. Kdor želi postati član kluba, mora podpisati in predložiti pristopno izjavo, s katero se zaveže, da bo deloval
v skladu s statutom in drugimi akti kluba in plačeval članarino
Če se v klub včlani mladoletnik do dopolnjenega 7. leta starosti, podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik, od mladoletnikovega 7.
leta do dopolnjenega 15. leta starosti, pa mora zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom v klub podati pisno soglasje. Za mladoletnika od
dopolnjenega 15. leta do dopolnjenega 18. leta starosti, se za včlanitev v klub uporablja prejšnji odstavek.

KARATE-DO KLUB PTUJ
Dravska 18
2250 PTUJ

SOGLASJE

Podpisani zakoniti zastopnik____________________________________________________
stanujoč ____________________________________________________________, podajam
soglasje
za sprejem otroka ___________________________________, roj._____________________,
v članstvo Karate-do kluba Ptuj ( v nadaljevanju klub).

Ptuj, dne: ________________

podpis:_________________________

Drugi in tretji odstavek 7. člena Statuta Karate-do kluba Ptuj:
Članstvo v klubu je prostovoljno. Kdor želi postati član kluba, mora podpisati in predložiti pristopno izjavo, s katero se zaveže, da bo deloval
v skladu s statutom in drugimi akti kluba in plačeval članarino
Če se v klub včlani mladoletnik do dopolnjenega 7. leta starosti, podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik, od mladoletnikovega 7.
leta do dopolnjenega 15. leta starosti, pa mora zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom v klub podati pisno soglasje. Za mladoletnika od
dopolnjenega 15. leta do dopolnjenega 18. leta starosti, se za včlanitev v klub uporablja prejšnji odstavek.

