
VPISNI LIST

Podatki o članu

Ime:

Priimek:

Datum rojstva:

Naslov stalnega prebivališča:

Poštna številka:

Ime in priimek staršev oz. skrbnikov:

Kontaktni telefon:

Kontaktni elektronski naslov:

Spodaj podpisani se strinjam z interno uporabo osebnih podatkov v atletskem klubu, ki bo z 
njimi upravljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. L. RS.: št.57,59/2001, 
52/2002). Nadalje soglašam, da se moje podatke lahko uporabi z namenom prijave društva 
na javne razpise in za namen registracije pri Atletski zvezi Slovenije. 

Soglašam z dejstvom, da treniram in tekmujem na lastno odgovornost.

dovoljujem    /   nedovoljujem   (ustrezno obkrožite) fotografiranje mojega otroka 
z namenom objave posnetkov na spletnih straneh kluba in ostalih javnih občilih, 
ko gre za promocijo in dobrobit atletskega kluba.

Vadnino bom plačeval: mesečno celoletno

Kraj in datum:   Podpis zakonitega zastopnika oz. skrbnika:

Atletski klub Kranj
Partizanska cesta 10e, 4000 Kranj
DŠ: 63265028 (nismo davčni zavezanci)
TRR: SI56 0510 0801 1797 132
BIC: ABANSI2X



Atletski klub Kranj
Partizanska cesta 10e, 4000 Kranj
DŠ: 63265028 (nismo davčni zavezanci)
TRR: SI56 0510 0801 1797 132
BIC: ABANSI2X

PRISTOPNA IZJAVA

Podatki o članu

Ime:

Priimek:

Datum rojstva:

Spol: M Ž

Naslov prebivališča:

Kontaktni podatki:

Spodaj podpisani se strinjam z interno uporabo osebnih podatkov v atletskem klubu, ki bo z 
njimi upravljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. L. RS.: št.57,59/2001, 
52/2002). Nadalje soglašam, da se moje podatke lahko uporabi z namenom prijave društva 
na javne razpise in za namen registracije pri Atletski zvezi Slovenije.

Soglašam z dejstvom, da treniram in tekmujem na lastno odgovornost. 

S podpisom te pristopne izjave sprejemam statut atletskega kluba in se zavezujem redno 
plačevati letno članarino

Kraj in datum:   Podpis člana oz. zakonitega zastopnika:



Atletski klub Križe Tržič
Ročevnica 33, 4290 Tržič 
DŠ: 54644437 (nismo davčni zavezanci)
TRR: SI56 0510 0801 3960 135
BIC: ABANSI2X

PRISTOPNA IZJAVA

Podatki o članu

Ime:

Priimek:

Datum rojstva:

Spol: M Ž

Naslov prebivališča:

Kontaktni podatki:

Spodaj podpisani se strinjam z interno uporabo osebnih podatkov v atletskem klubu, ki bo z 
njimi upravljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. L. RS.: št.57,59/2001, 
52/2002). Nadalje soglašam, da se moje podatke lahko uporabi z namenom prijave društva 
na javne razpise in za namen registracije pri Atletski zvezi Slovenije.

Soglašam z dejstvom, da treniram in tekmujem na lastno odgovornost. 

S podpisom te pristopne izjave sprejemam statut atletskega kluba in se zavezujem redno 
plačevati letno članarino

Kraj in datum:   Podpis člana oz. zakonitega zastopnika:



Atletski klub Cerklje
Krvavška cesta 4, 4207 Cerklje na Gorenjskem
DŠ: 98081900 (nismo davčni zavezanci)
TRR: SI56 0510 0801 3807 069
BIC: ABANSI2X

PRISTOPNA IZJAVA

Podatki o članu

Ime:

Priimek:

Datum rojstva:

Spol: M Ž

Naslov prebivališča:

Kontaktni podatki:

Spodaj podpisani se strinjam z interno uporabo osebnih podatkov v atletskem klubu, ki bo z 
njimi upravljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. L. RS.: št.57,59/2001, 
52/2002). Nadalje soglašam, da se moje podatke lahko uporabi z namenom prijave društva 
na javne razpise in za namen registracije pri Atletski zvezi Slovenije.

Soglašam z dejstvom, da treniram in tekmujem na lastno odgovornost. 

S podpisom te pristopne izjave sprejemam statut atletskega kluba in se zavezujem redno 
plačevati letno članarino

Kraj in datum:   Podpis člana oz. zakonitega zastopnika:



Atletski klub Šenčur
Partizanska ulica 26, Šenčur, 4208 Šenčur
DŠ: 86446096 (nismo davčni zavezanci)

PRISTOPNA IZJAVA

Podatki o članu

Ime:

Priimek:

Datum rojstva:

Spol: M Ž

Naslov prebivališča:

Kontaktni podatki:

Spodaj podpisani se strinjam z interno uporabo osebnih podatkov v atletskem klubu, ki bo z 
njimi upravljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. L. RS.: št.57,59/2001, 
52/2002). Nadalje soglašam, da se moje podatke lahko uporabi z namenom prijave društva 
na javne razpise in za namen registracije pri Atletski zvezi Slovenije.

Soglašam z dejstvom, da treniram in tekmujem na lastno odgovornost. 

S podpisom te pristopne izjave sprejemam statut atletskega kluba in se zavezujem redno 
plačevati letno članarino

Kraj in datum:   Podpis člana oz. zakonitega zastopnika:


