VPISNI LIST – članarina 20 EUR
Podatki vadečega (obvezno izpolniti vsa polja):
Ime in priimek: _____________________________________________

Spol:

M

Ž

Naslov stalnega bivališča: _____________________________________________________________
Poštna številka in pošta: ______________________________________________________________
Datum rojstva:_____________________
Elektronski naslov:___________________________________________________________________
Telefon ali GSM:_____________________________________________________________________
S svojim podpisom potrjujem, da se strinjam s prijavo na vadbo v programih ŠD Center Maribor in s tem soglašam,
da me včlanite v ŠD Center Maribor. S prijavo potrjujem resničnost podatkov, zapisanih v prijavi. S podpisom
prijavnice soglašam, da se osebni podatki uporabljajo za potrebe prijav na javne razpise.
Prostovoljno privoljujem, da Športno društvo Center Maribor uporablja navedeni elektronski naslov v namen
pošiljanja:
Novic ŠD Center Maribor;
Sporočil o športnih programih, ki jih organizira društvo;
Sporočil o programih, ki jih društvo organizira v sodelovanju z drugimi organizacijami.
Izjavljam, da sem zdrav/a in zdravniško pregledan/a. Ob tem se obvezujem, da bom dosledno spoštoval/a in
izvajal/a vsa določila in pravila, ki jih določa ŠD Center Maribor. Izjavljam, da pri vseh aktivnostih sodelujem na
lastno odgovornost in da z vpisom sprejemam pravila društva.
Soglašam, da na vseh aktivnostih sodelujem prostovoljno in na lastno odgovornost (vključujoč uporabo športnih
terenov in rekvizitov) ter se s tem, v primeru poškodb, tudi uradno odpovedujem kakršnim koli odškodninskim
zahtevkom zoper društvo, vodjo aktivnosti ali uradno osebo društva.
Soglašam, da me lahko ŠD Center Maribor fotografira in snema v okviru izvajanja katerekoli vadbe društva.
Namen zbiranja in obdelave fotografij je oglaševanje dejavnosti ŠD Center Maribor na društveni spletni strani,
na FB strani, na oglasni deski društva in v internih glasilih društva. Soglašam, da lahko ŠD Center Maribor objavlja
fotografije in video posnetke na uradni spletni strani društva, FB strani, na oglasni deski in v internih glasilih
društva, ne da bi od njih zahteval kakršno koli povračilo.
ŠD Center Maribor bo osebne podatke članov društva uporabljalo, shranjevalo in varovalo v skladu s Splošno
uredbo o varovanju osebnih podatkov (GDPR).
Vsa soglasja in privolitve veljajo do preklica in jih je mogoče preklicati z elektronskim sporočilom »Preklic« na
sd.center.maribor@gmail.com. Članstvo v društvu se podaljšuje s plačilom letne članarine.
Kraj in datum:
_________________________

Podpis (za mlajše od 18 let podpiše skrbnik ali zakoniti zastopnik):
__________________________________

