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Priimek: ______________________________ Ime:_______________________ 
 
Rojen/a dne: _________________  
 

  
EMŠO: (EMŠO vpišite, le če tekmujete 

   v Slovenski orientacijski ligi) 

 

Številka zdravstvenega zavarovanja ZZZS  
(odebeljena št. na kartici, za potrebe OKS 
kategorizacije športnika – le če tekmujete) 

 
Naslov bivališča:____________________________________________ 

   (ulica, hišna številka, naselje) 
   
 _____________________________________________________ 

(pošta, kraj)  

 

 
________________________________ @ ______________________________ 

(član - elektronski naslov napiši s čitljivimi velikimi tiskanimi črkami) 

 

Telefon: ____________________ 

 

Tekmovalna kategorija za sezono 2018/19 

 

SOL ____________ 

 

SSOL  __________  

 
 
 
Kraj in datum: _____________________ 

 
 

S podpisom jamčim za resničnost podatkov. 
 
____________________________  
(podpis) 
 
*OK Komenda izjavlja, da bo zgoraj navedene osebne podatke hranil v skladu z veljavno 

zakonodajo in uporabljal izključno v namen delovanja kluba, obveščanje o orientacijskih dogodkih, 

za tekmovanja in registracijo tekmovalca pri panožni zvezi. Več o pravicah povezanih z vašimi 

osebnimi podatki najdete na spletni strani kluba. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

PRISTOPNA IZJAVA ZA ČLANSTVO V ORIENTACIJSKEM KLUBU KOMENDA 
ZA ODRASLE 

 

             

            

    

Kontaktni podatki – član: 
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Podpisani _______________________________________________________________________ 
(Priimek in ime člana) 

podajam pristopno izjavo za sprejem v članstvo Orientacijskega kluba Komenda in 

 

izjavljam:  

- da sem seznanjen s Pravili orientacijskega kluba Komenda z dne 11. 2. 2017 

- da bom predpisano letno članarino in vadnino poravnal v predpisanih rokih 

- da se zavezujem redno udeleževati treningov in na njih dejavno sodelovati 

- da soglašam, da se bom v primeru, da trener pozitivno oceni mojo pripravljenosti za nastope na 

orientacijskih tekmovanjih, le teh udeležil in da se me registrira pri panožni zvezi 

- da OK Komenda dovoljujem, da zgoraj navedene osebne podatke uporablja za potrebe evidenc 

kluba ter registracije tekmovalca pri panožni zvezi 

- da se bom o morebitnih prevozih na tekmovanje/trening dogovarjal z ostalimi člani kluba na 
lastno odgovornost 
- da bom na orientacijskih tekmovanjih za državno prvenstvo in ligo doma in v tujini nastopal za 

matični klub ali slovensko reprezentanco, če bom izbran s strani selektorja;  
- da bom po lastni oceni sam poskrbel za moje nezgodno zavarovanje, 

- da sem seznanjen s Pojasnilom članom OKK glede uredbe GDPR, ki je objavljen na spletni strani 
www.ok-komenda.si 
- da se foto/video posnetki s treningov in tekmovanj, na katerih sem, z namenom uspešnega 

izvajanja osnovnih nalog društva uporabijo (ustrezno obkroži): 

 

 a) za pripravo promocijskega materiala in pripravo koledarja 
SOGLAŠAM NE SOGLAŠAM 

 
b) za namen obveščanja javnosti o dejavnostih in prireditvah, ki jih organizira OKK na 

spletni strani OKK, v družabnih omrežjih (npr. Facebook, Instagram) in v sredstvih 
javnega obveščanja (npr. Aplenca). 
 

SOGLAŠAM NE SOGLAŠAM 
 

 
 
Podpis člana      Kraj in datum 
 

__________________________ ____________________________ 

 

 

PRISTOPNA IZJAVA ZA ČLANSTVO V ORIENTACIJSKEM KLUBU KOMENDA 

ZA ODRASLE 
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