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PRISTOPNA IZJAVA – PRIDRUŽITEV V KLUB 

 
Ime:  ....................................................................................  Priimek:  ..................................................................................  
 

Naslov:  .................................................................................................................................................................................  
 

Poštna številka:  ............................................................  Kraj:  .............................................................................................  
 

Datum rojstva:  ....................................  Kraj rojstva:  ...........................................................................  Spol: ... M …… Ž 
                                                                                                                                                                                                   (Obkroži) 

Telefon: …………………………………………………….. GSM:  ...................................................................................  

 

Elektronski naslov: __________________________________________Dres___DA___NE___Velikost_____________ 
                                                                                                                                                                      (Obkroži) 

 

S podpisom izjavljam, da želim postati član-ica Kolesarskega kluba JAN SPORT, da sprejemam statut, 

interna pravila in tekmovalni pravilnik kluba ter sem se pripravljen-a ravnati po njem. Želim uresničevati 

namene, cilje in naloge ter s svojim delom sodelovati v kolesarskem klubu Jan Sport. 

Klubu dovoljujem zbiranje, obdelavo in uporabo mojih osebnih podatkov za potrebe delovanja kluba, pri 

čemer je dolžno ravnati v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Dovoljujem tudi 

javno objavljanje slikovnega, video in zvočnega materiala, ki prikazuje dejavnost kluba in vsebuje moje 

posnetke. Seznanjen-a sem s tem, da sem na vseh prireditvah, ki jih organizira Kolesarski klub JAN SPORT 

vedno na lastno odgovornost in v primeru nezgode od le-tega ne bom zahteval-a odškodnine. 

 

Datum:  _____________________  Podpis:  ______________________________________  

 

 

IZBERI IN OBKROŽI SVOJO LETNO ČLANARINO 

 
1. ZLATA – 249,00 eur – 2 x Kolesarski tekmovalni dres, majica + hlače, KZS licenco, članska izkaznica za  

                                          koriščenje 20% popusta v trgovini  Jan Sport in še vrsto drugih ugodnosti.  

                                               

2. PLATINUM – 99,00 eur – Kolesarska majica +  hlače, članska izkaznica za koriščenje 20% popusta v  

                                          trgovini Jan Sport in še vrsto drugih ugodnosti + reklamna majica.         

            

3. PREMIUM – 66,00 eur – Kolesarska majica, članska izkaznica za koriščenje 20% popusta v trgovini  Jan  

                                          Sport  in še vrsto drugih ugodnosti + reklamna majica.        

               

4. OSNOVNA – 30,00 eur – Reklamna majica, članska izkaznica za koriščenje 20% popusta v trgovini  Jan  

                                           Sport in še vrsto drugih ugodnosti. 

 
 

PODATKI ZA NAKAZILO ČLANARINE 
 

Izbrano letno članarino v višini _____eur nakažite na TRR: SI56 6100 0002 6715 505 d.h Ljubljana 

Pri nakazilu pod referenco vpišite  SI99 – NAMEN: Članarina 2022 

Kolesarski klub Jan Sport / Pod Hruševco 34B, Vrhnika 

 
 

IZPOLNI UPRAVNI ODBOR KLUBA JAN SPORT 
 

Pogoji za včlanitev v klub: SO – NISO – izpolnjeni. Odobri ali zavrne UO kluba Jan Sport 

 

Člana se vpiše pod zaporedno številko ……………. 

                                                                                                       ___________________________ 
                                                                                                                                                                                        (Žig in podpis) 

http://www.kk-jansport.si/
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PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANA 
 

 

Splošne določbe: 

- s podpisom pristopne izjave član zagotavlja, da so njegovi podatki resnični, 

- član potrjuje, da se strinja z enoletno pridružitveno dobo v klub, ter se mu po izteku enega 

leta podaljša ali zavrne članstvo v klubu, 

- član potrjuje, da je seznanjen s statutom in ostalimi akti kluba in se z njimi strinja, 

- član dovoljuje klubu uporabo njegovih osebnih podatkov za potrebe obveščanja in ostalih 

akcij kluba, 

- Kolesarski klub se obvezuje, da bo osebne podatke ščitil v skladu z Zakonom o varstvu 

osebnih podatkov. (ur.list RS št. 59/99, 57/01) 

 

Pravice članov so:  

- da volijo in so izvoljeni v organe kluba in odbore, ki zastopajo klub v organih zvez, v katere 

je klub vključen,  

- da aktivno delujejo v organih kluba in pomagajo pripravljati in izvajati programe kluba,  

- da sodelujejo v dejavnostih in akcijah kluba, 

- da koristijo ugodnosti, ki jih za svoje člane zagotavlja klub pri sponzorjih in bonitetnih 

partnerjih, 

- da dajejo predloge in pobude za delo v klubu,  

- da spremljajo izvajanje sklepov organov kluba in izvajanje programa kluba. 

 

 

Obveznosti članov kluba so:  

- da delujejo v skladu s statutom kluba, internimi pravili, tekmovalnim pravilnikom in 

morebitnimi drugimi akti kluba ter spoštujejo in izvajajo sklepe organov kluba,  

- da volijo organe kluba ter aktivno delujejo v njih,  

- da s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in programov kluba, 

- da varujejo premoženje in skrbno ravnajo z drugimi sredstvi, s katerimi razpolaga  klub,            

- da redno plačujejo letno članarino in sodelujejo v akcijah kluba,  

- da prenašajo svoje izkušnje in znanje na mlajše in nove člane kluba,  

- da varujejo ugled kluba in imajo spoštljiv odnos do drugih članov kluba, 

- da se udeležujejo prireditev, demonstracijske promocije in klubskega fotografiranja, 

- da na prireditvah nosijo klubsko opremo (npr. dres kluba KK Jan Sport), 

- da moramo pri kolesarjenju in klubskih rundah upoštevati cestno prometne predpise in se 

ravnati po njih. 

Več oz. vse ostale določene pravice ter dolžnosti so navedene v statutu kluba z dne 25.11.2021 

http://www.kk-jansport.si/
mailto:kkjansport@gmail.com

