
PRISTOPNA IZJAVA ZA VČLANITEV NOGOMETAŠA-ICE

V NOGOMETNI KLUB POSAVJE KRŠKO

                                                                                                        

(priimek in ime nogometaša-ice) se včlanjujem v NK PosavjeKrško.

Pristopno izjavo za nepolnoletno osebo podpisujem starš/skrbnik nogometaša. S tem se zavežem, da bom
svojega otroka spodbujal k treniranju nogometa in ga usmeril na pot zdravega športnega življenja, učenja
reda, vztrajnosti in trdega dela ter na pot medčloveškega spoštovanja, sodelovanja in pomaganja.

Starši/skrbniki se s podpisom zavezujemo, da se ne bomo vmešavali v delo trenerjev na in izven igrišč. Vse
pripombe ali pohvale bomo prenesli do vodstva kluba (knjiga pohval in pritožb je v pisarni).

S podpisom te pristopne izjave se strinjam oziroma sem seznanjen z vsemi navedenimi zahtevami, ki so
zapisane na zadnji (drugi) strani te pristopne izjave.

IZPOLNIJO STARŠI/SKRBNIKI

Ime in priimek podpisnika:                                                                                                                       

Kraj:                                    Datum:                                     Podpis:                                                             

PODATKI ČLANA-ICE NK POSAVJE KRŠKO

Naslov:

Poštna številka in pošta:

Datum rojstva:

EMŠO:

Ime staršev (skrbnikov): (oče) (mama)

Telefon staršev (skrbnikov): (oče) (mama)

E-naslov staršev (skrbnikov): (oče) (mama)

E-naslov nogometaša-ice:



S podpisom se starši/skrbniki strinjamo in potrjujemo,

da smo seznanjeni z naslednjimi dokumenti in zahtevami NK Posavje Krško:

- Dokumenti objavljeni na spletni strani kluba nkposavjekrsko.com/osnovne-informacije/
Vpis v klub – osnovne informacije za starše in nogometaše NKPK
Pravilnik obnašanja za nogometaše NKPK
Kodeks obnašanja za staršev v NKPK (starši/skrbniki ga morajo podpisati)

- Varovanje osebnih podatkovnogometašev
(osebne podatke, ime in priimek, datum rojstva, slike, zvočni ter video material lahko 
objavljamo na naši spletni strani, družbenih omrežjih in publikacijah; podatke o naslovu 
prebivališča in kontaktne podatke bodo uporabljali le za delovanje znotraj kluba in za potrebe 
javnih razpisov; klub bo podatke članov in njihove rezultate testiranj hranil ves čas njihovega 
članstva v društvu ter še v obdobju po prenehanju njihovega članstva v društvu, in sicer za 
potrebe spremljanja statističnih podatkov)

- Dodatno športno zavarovanje pri izbrani zavarovalnici
(vse informacije in potrebne podatke dobite v uradnih prostorih)

- Letni zdravniški pregled za nogometaše od dopolnjenega 14. leta dalje
(plačilo se deli med NK Posavje Krško in starše)

- V primeru odjave se izpolni Obrazec o odjavi aktivnega članstva v NK PosavjeKrško
              (objavljen na spletni strani kluba nkposavjekrsko.com/osnovne-informacije/)

Nogometni klub Posavje Krško se zavezuje k javno dobremu poslovanju in spoštuje vsa finančna pravila
poslovanja društva. Vsako leto organizira redno skupščino društva do konca meseca marca za preteklo
leto (vabljeni so vsi naši člani) in javno predstavi poročilo poslovanja ter opravljenega dela v letnem
poročilu.  Vse  to  je  javno,  kot  tudi  statut  društva,  dostopno  vsem  rednim  in  aktivnim  članom  ter
staršem/skrbnikom mladoletnih nogometašev.

NAŠI KONTAKTI IN PODATKI:

Nogometni klub Posavje Krško Vodja nogometne šole NK Posavje Krško
Cesta krških žrtev 105 Janoš Zore
8270 Krško Telefon: 031/314-575
Matična številka: 4016963000 E-naslov:janos.zore@nkposavjekrsko.com
Davčna številka: SI11033550 Spletna stran:www.nkposavjekrsko.com
TRR: SI56 6100 0000 4797 094 Facebook: facebook.com/nkposavjekrsko/

http://www.nkposavjekrsko.com/
mailto:janos.zore@nkposavjekrsko.com
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