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PRISTOPNA IZJAVA ČLANA 
 

Podatki o članu: 

Ime: 
 

Priimek: 
 

Naslov:  
Poštna št.:  Kraj:  

EMŠO:  Kraj 
rojstva:  

GSM:  Spol: M Ž 

Elektronski naslov:  
Podatki o zakonitem zastopniku: Mati Oče 

Ime in priimek zakonitega zastopnika: 
 

  

Elektronski naslov zakonitega 
zastopnika: 

 
  

GSM zakonitega zastopnika:   

 
 

Spodaj podpisani član ali / in  

zakoniti zastopnik člana _______________________________________   
(ime in priimek) 

 
izjavljam, da  

 
- želim postati član-ica NK Ribnica, da sem seznanjen s Statutom NK Ribnica ter s pravicami in 

obveznostmi, ki izhajajo iz njega, da sprejemam statut kluba ter sem se pripravljen-a ravnati  
po njem.  

- sem seznanjen-a s Pravilnikom o disciplinski odgovornosti članov in bom ravnal v skladu z njim. 

- sem seznanjen-a s Pravilnikom o vadnini in članarini in da bom redno plačeval-a vadnino in 
članarino. Za madoletne člane plačujejo vse stroške starši ali skrbniki. 

- sem seznanjen-a, da moj otrok trenira in tekmuje na lastno odgovornost in da klub NK Ribnica 
ne odgovarja za poškodbe otroka v času treningov in tekem. 
 

- da bom v primeru prestopa v drug klub poravnal-a vse zapadle obveznosti do kluba. 
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Nogometnemu klubu Ribnica dajem izrecno privolitev za (ustrezno označite): 
 
 
 klubu NK Ribnica dovoljujem zbiranje, obdelavo in uporabo mojih osebnih podatkov za 

potrebe delovanja kluba in za potrebe vpisa v register tekmovalcev zvez in tekmovanj. 

 
 klubu NK Ribnica dovoljujem javno objavljanje slikovnega, video in zvočnega materiala, ki 

prikazuje dejavnost kluba in vsebuje moje posnetke. 

 
  klubu NK Ribnica dovoljujem obveščanje o urniku treningov in o tekmah na e-mail in SMS. 
 
  klubu NK Ribnica dovoljujem pošiljanje novic in obvestil na e-mail in SMS o dogodkih, ki jih 

v okviru dejavnosti izvaja klub. 

 
  klubu NK Ribnica dovoljujem pošiljanje novic in obvestil na e-mail in SMS o dogodkih, ki jih 

organizirajo poslovnimi partnerji in sponzorji kluba. 

 
 izrecno soglašam, da se lahko zgoraj navedeni član na lastno odgovornost oz. na 

odgovornost podpisanega zakonitega zastopnika vozi z osebnim vozilom, kombiniranim 

vozilom ali avtobusom na dejavnosti nogometnega kluba NK Ribnica (treningi, tekme, itd.) v 

vozilih, ki jih upravlja tretja oseba. 

 

 

S spodnjim podpisom soglašate, da NK Ribnica uporablja vaše osebne podatke v obsegu in za namene, ki ste 
jih zgoraj označili. Privolitev lahko kadarkoli spremenite ali prekličete tako, da obvestite klub NK Ribnica na 
e-naslov: info@nkribnica.si ali po navadni pošti na Nogometni klub Ribnica, Breg pri Ribnici na Dol. 64, 1310 
Ribnica. Od kluba lahko kadarkoli zahtevate dostop do podatkov, ki se nanašajo na vas in da popravi 
morebitne netočne podatke. 
 
NK Ribnica se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi brez vaše 
predhodne pisne privolitve. 
 
 
 
 
 
 

Kraj: 
 

Podpis: 
 

                (podpis člana, starejšega od 7 let) 
 

 
Datum:  

Podpis: 
 

        (podpis zakonitega zastopnika) 

 

 


