PRISTOPNA IZJAVA O ČLANSTVU V HOKEJSKI KLUB SLAVIJA JUNIOR
Vsi podatki so obvezni!
I.
IME IN PRIIMEK vadečega otroka: ________________________________________________
ROJSTNI DATUM: ________________________________________________________
NASLOV: _______________________________________________________________
POŠTNA ŠTEVILKA POŠTA:________________________________________________
EMŠO:__________________________________________________________________
DAVČNA ŠTEVILKA:_________________________________________________________
TELEFON/GSM:____________________________________________________________
ELEKTONSKI NASLOV:_______________________________________________________
(podatke zbira Hokejski klub Slavija Junior za potrebe navedene spodaj na tej pristopnici in HZS za
potrebe MIZŠ)

Ki jo skleneta
HK Slavija Junior, Hladilniška pot 36, Ljubljana, ki ga zastopa predsednik Samo Marc
(v nadaljevanju izvajalec)

STARŠI ali ZAKONITI SKRBNIK, kot NAROČNIK za zgoraj navedenega vadečega člana
( v nadaljevanju naročnik)
MAMA

OČE

SKRBNIK

IME IN PRIIMEK
ROJSTNI DATUM
EMŠO
DAVČNA ŠTEVILKA
NASLOV
POŠTNA ŠTEVILKA IN POŠTA

TELEFON/GSM
ELEKTRONSKI NASLOV

Naročnik s podpisom izjavljam, da želi moj zgoraj navedeni otrok postati član-ica društva Hokejski klub
Slavija Junior. S tem podpisom tudi izjavljam, da sprejemam Statut Hokejskega kluba Slavija Junior ter
da sem se, kot starš oziroma zakoniti skrbnik pripravljen ravnati po njem, da ga razumem in sem ga
obrazložil svojemu zgoraj navedenemu otroku, kateri ga bo spoštoval in se po njem ravnal.

S podpisom, kot starš – skrbnik vpisujem v članstvo svojega otroka mlajšega od 7 let oziroma soglašam,
da se moj mladoletni otrok včlani v Hokejski klub Slavija Junior in hkrati dovoljujem obdelavo svojih (mati
otroka, oče otroka, skrbnik otroka) in otrokovih, vseh zgoraj vpisanih podatkov, za izdajanje, vodenje in
pošiljanje računov za vadnine in opravljene storitve, opominjanje neplačnikov, obveščanje v zvezi s
članstvom, obveščanje o treningih in tekmah, pravilih tekmovanj, obveščanje o urnikih in spremembah
urnikov ter ostalih dejavnostih in informacijah povezanih z delovanjem Hokejskega kluba Slavija Junior.
Klubu dovoljujem zbiranje in obdelavo vseh vrst osebnih podatkov in za vse namene, ki so potrebni za
izvajanje temeljnih nalog Hokejskega kluba Slavija Junior.
Hokejski Zvezi Slovenije dovoljujem zbiranje, hrambo, obdelavo in posredovanje otrokovih in svojih
osebnih podatkov v obsegu in za namene, ki so povezani z delovanjem Hokejske zveze Slovenije.
S podpisom te pristopne izjave naročnik: starši oz. skrbniki tudi dovoljujejo, da lahko Hokejski klub Slavija
Junior na uradni spletni strani ter ostalih uradnih profilih raznih socialnih omrežij objavlja fotografije in
video posnetke otrok v namene promocije delovanja kluba ter obveščanja javnosti o dogodkih.

Vse pridobljene podatke Hokejski klub Slavija Junior potrebuje izključno v namene delovanja kluba ter za
obveščanje povezano z delovanjem Hokejskega kluba Slavija Junior in ne za kakršnokoli drugo obdelavo.
S podpisom naročnik izjavljam, da sem seznanjen, da:
- Hokejski klub Slavija Junior zaupanih osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam z izjemo že
navedene Hokejske zveze Slovenije in bo podatke hranilo do preklica.
- lahko kadarkoli pisno zahtevam, da se posredovani podatki dopolnijo, popravijo ali brišejo
- lahko privolitev kadarkoli pisno umaknem.
Uredba GDPR zagotavlja varstvo pravic posameznikov ter pravico posameznika, da dobi informacije o
obdelavi njegovih osebnih podatkov.
PODPIS ČLANA_______________ datum:__________________ (za vadeče starejše od 7 let)
PODPIS STARŠA/SKRBNIKA:______________________________(za vadeče mlajše od 18 let)

II.

Izvajalec in naročnik se dogovorita naslednje:

1. Otrok bo obiskoval organizirano vadbo hokeja na ledu.
2. Letna vadnina znaša 880,00 EUR in se plačuje mesečno. HK Slavija Junior vam 10. v mesecu
posreduje račun za tekoči mesec v višini 80,00 EUR, ki ga je potrebno plačati do 20. v tekočem
mesecu. Vadnina se obračunava 11 mesecev v letu. HK Slavija Junior organizira vadbo na ledu
od meseca avgusta do konca meseca aprila. V mesecu maju, juniju ter avgustu potekajo
organizirani suhi treningi. Izpis otroka po zaključeni sezoni na ledu in ponovni vpis pred začetkom
nove sezone na ledu ni mogoč, razen v primeru, da se za vmesno obdobje poravna vse
obveznosti, kot da bi otrok vadbo v poletni sezoni obiskoval.
V ceno vadnine je vključena:
- organizirana vadba na ledu in izven ledu, skladno z urnikom vadbe;
- avtobusni prevoz na tekme DP v Celje, Maribor ter Jesenice;
- participacija za en turnir, ki ga selekcija obišče v tujini (del stroškov nosijo starši).
3. Izvajalec se zavezuje, da bo:
-

skrbel za varno in strokovno izvajanje dejavnosti pod vodstvom strokovno
usposobljenih trenerjev in pomočnikov;
preverjal sposobnosti otroka in svetoval dodatno vadbo v korist zdravega razvoja
otroka.
poskrbel za nabavo klubskih oblačil

4. Naročnik se obvezuje, da bo:
-

pravočasno poravnaval vadnino za obiskovanje organiziranih klubskih dejavnosti;
pravočasno poravnal stroške za nakup klubskih oblačil in poskrbel za obvezno nošenje
le-teh na tekmah, gostovanjih in ostalih organiziranih aktivnostih kluba.

-

v primeru, da bi otrok iz različnih razlogov želel prenehati obiskovati klubske dejavnosti,
podal pisno izjavo o prenehanju obiskovanja le-teh in poravnal vse obveznosti do
meseca, v katerem je podal izjavo o prenehanju. V kolikor bi bil razlog za prenehanje
obiskovanja klubskih dejavnosti na strani naročnika, mora biti ta razlog v izjavi o
prenehanju vadbe tudi naveden.

5. Naročnik mora poskrbeti, da je otrok za vadbo zdravstveno sposoben, kakor tudi za ustrezna
zahtevana zdravniška potrdila pred pričetkom vsake hokejske sezone
( velja za nastopajoče v državnem hokejskem prvenstvu ).
6. Če starši ne plačajo vadnine do dneva zapadlosti, otrok izgubi pravico do vadbe.
7. Pristopna izjava stopi v veljavo, ko jo podpišeta obe stranki in velja do preklica.
8. Pristopna izjava je napisana v dveh izvodih, vsaka stranka prejme en izvod.

Ljubljana, ____________________
Izvajalec: HK Slavija Junior
Samo Marc – predsednik kluba
Podpis:

Žig kluba

Naročnik: Ime in priimek
(starš-skrbnik)
Podpis

