DBV JU-JITSU OBALA
Bežkova 3, 6000 Koper
tel.: 041 685 287
mail: obalajitsu@gmail.com
www.ju-juitsu-obala.com
Na podlagi 2. in 3. odstavka 5. člena Statuta DBV JU-JITSU OBALA se podpiše

PRISTOPNA IZJAVA
Ime in priimek
Datum rojstva
Naslov stalnega prebivališča

Ulica, hišna številka

Poštna št., Kraj

EMŠO
Št. kartice ZZZS
Kontaktni telefon
Kontaktni elektronski naslov
Na elektronski naslov želim prejemati obvestila o dejavnostih društva.
S svojim podpisom se včlanjujem v Društvo borilnih veščin Ju-Jitsu Obala. Izjavljam, da izpolnjujem vse pogoje za članstvo, da sem seznanjen s
pravicami in dolžnostmi članov (spodaj), in da so navedeni podatki točni.
S svojim podpisom dovoljujem Društvu borilnih veščin Ju-Jitsu Obala (v nadaljevanju DBV Ju-Jitsu Obala), da hrani, obdeluje in uporablja moje
osebne podatke za potrebe opravljanja svoje dejavnosti v skladu s Splošno EU Uredbo General Data Protection Regulation (GDPR - 2016/679)
Evropskega Sveta z dne 27. aprila o varstvu osebnih podatkov, z ZDru-1-UPB2 in na podlagi druge področne nacionalne splošno veljavne
zakonodaje, ki ureja delovanje društva. Seznanjen(a) sem, da DBV Ju-Jitsu Obala ureja varstvo podatkov s Statutom in Pravilnikom o varovanju
osebnih podatkov. Izjavljam, da so navedeni osebni podatki točni, in da sem seznanjen s svojimi pravicami, ki jih določa GDPR.

Zavezujem se, da bom deloval/a v skladu s statutom društva in da treniram na lastno željo in odgovornost. Prav tako soglašam, da lahko
društvo v reklamne, promocijske in administrativne (občina, upravna enota, zveza itd.) namene uporablja moje osebne podatke in
objavi moje fotografije (tudi video posnetke) posnete pri delovanju v društvu. S podpisom pristopne izjave se zavezujem, da v primeru
zapustitve društva in osvojenem določenem znanju, lahko poučujem Ju-Jitsu tehnike, le na podlagi pisnega soglasja glavnega trenerja
DBV JU-JITSU OBALA, v kolikor ravnam nasprotno, s tem podpisom prevzemam vso odgovornost za moje početje.
PRAVICE ČLANOV:
• v skladu z določili tega statuta predlagajo kandidate za organe
društva
• se zavzemajo za uresničevanje sprejetih sklepov
• uveljavljajo svoje želje in potrebe v skladu s 6. členom tega
statuta
• volijo in so izvoljeni v organe društva. V organe ne morejo biti
izvoljeni člani, ki niso polnoletni
• sodelujejo pri delu in soodločajo v organih društva
• so seznanjeni s programom in poslovanjem ter njegovim
finančno materialnim poslovanjem društva
• sprejemajo nagrade in pohvale za delo v društvu ter dosežene
uspehe
• opravljajo izpite znanja za posamezne stopnje pasov oziroma
formalno pridobivajo znanja iz športov, ki so predmet
dejavnosti društva ter prejmejo ustrezna dokazila o znanjih

Podpis / Podpis skrbnika

Kraj in datum

DOLŽNOSTI ČLANOV:
• spoštujejo in so seznanjeni s statutom in drugimi notranjimi
akti društva
• varujejo ugled in ime društva
• delujejo v dobrobit in razvoj društva
• uresničujejo in upoštevajo sklepe organov društva
• redno plačujejo članarino v skladu s sklepom upravnega
odbora
• aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k
uresničevanju ciljev in nalog društva dajejo društvu
informacije, ki so potrebne za izvajanje skupno dogovorjenih
nalog
• prenašajo svoje izkušnje na mlajše člane
• skrbijo za objekte, rekvizite, orodja in naprave, ki so last
društva ali pa jih ima društvo v najemu
• upoštevajo navodila vodij treningov, prireditev in drugih
srečanj, se seznanijo z varnostjo pri treningih, prireditvah in
drugih srečanjih, nevarnostih poškodb in varstva pred njimi,
ter da skrbijo za to, da na treningih in drugih srečanjih ne
prihaja do poškodb.

