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IME:

IME:

1. triada OŠ - treningi ponedeljek in četrtek ob 16. uri

S podpisom izjavljam, da želim postati član-ica ATLETSKEGA KLUBA RADLJE OB DRAVI oz. posodobiti moje podatke v klubu in da bom spoštoval-a določila statuta, 
ostale akte in pravila tega društva. Izjavljam, da imam sklenjeno ustrezno nezgodno zavarovanje za čas treningov, tekmovanj in prevoza na tekmovanja, da 
prevzemam nase vsakršno obliko odgovornosti ter izjavljam, da v primeru nezgode od kluba ne bom zahteval-a odškodnine. . Obenem izjavljam, da je moje 
zdravstveno stanje primerno za ukvarjanje s športom in udeležbo v športnih programih in tekmovanjih.
S podpisom soglašam:
• da sem seznanjen s programom v katerega se vpisujem oz. vpisujem svojega otroka
• da sem seznanjen s cenikom in sprejemam plačilne pogoje AK Radlje ter se zavezujem, da bom redno poravnaval vse stroške programa na podlagi prejetih 

računov na e-mail naslov iz prijavnice
• da AK RADLJE  zbira in obdeluje moje osebne podatke v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) in Uredbo GDPR ter internimi 

akti kluba in sicer za vse potrebe, ki izhajajo iz naslova delovanja kluba, članstva v klubu in vodenja evidenc članstva ter registracije pri panožni zvezi, 
pošiljanju računov, obvestil o dogodkih, ponudbah in aktivnostih kluba ter prijavah na tekmovanja, po potrebi pa tudi sklenitev zavarovanja za tujino.

• z javnim objavljanjem slikovnega, video in zvočnega materiala, ki prikazuje dejavnost kluba in vsebuje moje posnetke.

Prijava in soglasja veljajo do pisnega preklica. Prav tako sem seznanjen, da lahko kadarkoli na e-mail naslov info@akradlje.si zahtevam, da AK Radlje  preneha 
uporabljati osebne podatke za zgoraj navedene namene.

Atletinja / atlet mora ob prijavi ali posodobitvi podatkov obvezno predložiti osebno fotografijo (kot za osebni dokument) ali jo poslati na info@akradlje.si za 
potrebe registracije pri Atletski zvezi Slovenije ter članskih kartic. 

2. triada OŠ - treningi ponedeljek in četrtek ob 17. uri

Opombe:

3. triada OŠ in SŠ - treningi ponedeljek, sredo in četrtek ob 17. uri

Tekmovalna - treningi od ponedeljka do sobote po dogovoru

ULICA in HIŠNA ŠTEVILKA:

ULICA in HIŠNA ŠTEVILKA:

DATUM ROJSTVA:

DRŽAVLJANSTVO:

KRAJ ROJSTVA:

E-POŠTA ATLETA (v kolikor jo uporablja):

E-POŠTA:

EMŠO:

GSM atleta (v kolikor ga uporablja):

GSM:

DAVČNA ŠTEVILKA:

KONFEKCIJSKA VELIKOST:

PRIIMEK:

PRIIMEK:

POŠTNA ŠTEVILKA:

POŠTNA ŠTEVILKA:

POŠTA:

POŠTA:

PODATKI O ATLETINJI / ATLETU

IZJAVA ZA VADBO V ATLETSKEM KLUBU - SEZONA 2021/2022

PODATKI STARŠA ALI SKRBNIKA IN PLAČNIKA POLOŽNIC (velja za otroke mlajše od 18 let)

PODATKI O OBISKOVANI SKUPINI:

PRVA PRIJAVA ATLETINJE/ATLETA POSODOBITEV PODATKOV ATLETINJE/ATLETA POSODOBITEV PODATKOV PLAČNIKA IZPISNICA

KRAJ: DATUM: PODPIS ATLETINJE/ATLETA starejšega od 18. let:

Podpis starša oz. skrbnika je obvezen za člane/
članice kluba do 18. leta starosti.

PODPIS STARŠA oz. SKRBNIKA:
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OKVIRNI URNIKI VADBE:

• 1. triada osnovne šole - vsak ponedeljek in četrtek od 1600 do 1700 ure
• 2. triada osnovne šole - vsak ponedeljek in četrtek od 1700 do 1800 ure
• 3. triada osnovne šole in srednja šola  - vsak ponedeljek in sredo od 1700 do 1800 ure ter vsak četrtek od od 1800 do 1900

• tekmovalna skupina - od ponedeljka do sobote po dogovoru s trenerjem

CENIK ČLANARINE IN VADNINE:
• letna članarina - 20,00 € / leto
• mesečna vadnina:

•  1.  in 2. triada osnovne šole - 25,00 € / mesec
• 3. triada, srednja šola in tekmovalna skupina - 35,00 € / mesec

Člani atletskega kluba so dolžni ob oddaji prijavnice 1x letno poravnati članarino ter mesečno račune za vadnino. 

Za mladoletne osebe mora prijavnico izpolniti in oddati njegov zakoniti zastopnik (starš, skrbnik).

Člani AK Radlje, ki se udeležujejo organizirane vadbe pod vodstvom trenerjev in vaditeljev AK Radlje, plačujejo vadnino. Vadnina se plačuje za obisk 
vadbe v tekočem mesecu za dejavnost rednih programov, ki potekajo po klubskem urniku v športnih objektih v Radlah ob Dravi v časovnem obdobju 
10 mesecev, od 1. septembra do 30. junija. Za člane AK Radlje, ki trenirajo v tekmovalni skupini, se vadnina plačuje skozi celotno leto. 

Za plačilo članarine in vadnine boste po elektronski pošti prejeli plačilni nalog, ki ga poravnate z bančnim nakazilom v skladu s podatki, navedenimi 
na računu.

Za starše oz. skrbnike, ki imajo v proces vadbe pri AK Radlje vključena dva otroka ali več, se znesek vadnine drugega otroka zniža za 25%, za tretjega 
in vsakega naslednjega otroka pa se znesek vadnine zniža za 50%.

V kolikor atletinja oz. atlet daljše obdobje ne bo obiskoval vadbe, je potrebno spremembo sporočiti najkasneje do prvega treninga v tekočem mesecu 
na elektronski naslov info@akradlje.si. 

SPLOŠNE INFORMACIJE


