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PRISTOPNA IZJAVA ZA ČLANSTVO 
V ODBOJKARSKO DRUŠTVO CALCIT LJUBLJANA 

 
Ime in priimek otroka/člana:  ______________________________________________ 
Datum in kraj rojstva:  ______________________________________________ 
Naslov in kraj prebivališča:  ______________________________________________ 
Šola, ki jo otrok obiskuje: _______________________________ razred: _______  
Telefon otroka/člana:  ______________ E-naslov otroka/člana: ______________  
Podpis otroka/člana:  ____________________________  
 

 

 

Podatki staršev/zakonitih zastopnikov otroka  
(1) Ime in priimek:  _____________________________________________ 
(1) Mobilni telefon:  ______________ (1)E- naslov: _____________________ 
(1) Podpis staršev/zakonitih zastopnikov  ____________________________________  
  

(2) Ime in priimek:  _____________________________________________ 
(2) Mobilni telefon:  ______________ (2)E-naslov: _____________________  
(2) Podpis staršev/zakonitih zastopnikov  ____________________________________ 
 

 

Podatki smejo biti uporabljeni za namen vodenja evidenc Odbojkarskega društva Calcit Ljubljana, članstva v Odbojkarskem 
društvu Calcit Ljubljana in Odbojkarski zvezi Slovenije, ali na tekmovanjih v okviru Odbojkarskega društva Calcit Ljubljana 
doma in v tujini in drugih z zakonom dovoljenih evidenc in objav ter javno predstavljeni in objavljeni na spletni strani 
Odbojkarskega društva Calcit Ljubljana www.vitalvolley.si,  v okviru objave vsebin na spletu in objav rezultatov tekmovanj 
tudi izven spletne strani in sicer kot: 

 skupinski posnetki,   
 posnetki posameznikov na fotografijah, 
 videoposnetki, 
 rojstni podatki oziroma letnica rojstva, če ta zadostuje, višina in igralno mesto posameznika, kategorija in 

izjemoma šola, ki jo posameznik obiskuje, če je slednje potrebno pri objavi ali za potrebe evidenc. 
 

Strinjam se tudi, da moji hčerki lahko prevoz na treninge / tekme / turnirje nudi Odbojkarsko društvo Calcit Ljubljana z 
organiziranim prevozom, v kolikor to ne bo mogoče, dovoljujem, da moji hčeri nudijo prevoz na tekmo trenerji 
Odbojkarskega društva Calcit Ljubljana ali kateri izmed staršev deklet, ki trenirajo z mojo hčerko, in sicer z osebnim 
avtomobilom ali drugim prevoznim sredstvom (»kombi«).  V primeru prometne nesreče med prevozom na trening, tekmo 
ali turnir se odpovedujem kakršnemkoli zahtevku zoper voznika osebnega avtomobila. Odpoved tožbenemu zahtevku ne 
velja, če je voznik povzročil prometno nesrečo zaradi krivdnega razloga (prehitra vožnja, vožnja pod vplivom nedovoljenih 
substanc ali zaradi drugih kršitev cestno prometnih predpisov). 

VPISNI POGOJI: − vsakdo, ki hoče obiskovati  program vadbe mora postati član društva. Interni pravilnik društva opredeljuje 
članarine: 

 članarina 1 -   20 EUR (članska selekcija in vsi ki niso v tekmovalnih selekcijah) 

 članarina 2 - 420 EUR (selekcionirane skupine društva) 

 članarina 3 - 370 EUR (neselekcionirane skupine društva) 

 članarina 4 - 270 EUR (mini skupine) 
 
Članarina velja za eno tekmovalno sezono, in sicer od 1.9. tekočega leta do 31.8. naslednjega leta. V kolikor se oseba včlani 
med letom/sezono, plača 20 EUR fiksne članarine, ostali del članarine pa je proporcionalno znižan glede na mesec včlanitve. 
Članarino vsak član poravna na tekoči račun Odbojkarskega društva Calcit Ljubljana, SI56 0205 3001 3802 414 (NLB d.d.). 

Kraj in datum: ___________________  Podpis staršev/skrbnikov: ___________________ 
 

 

 

OD Calcit Ljubljana bo zbrane osebne podatke uporabljal le za namen vodenja evidenc OD Calcit Ljubljana in članstva v OD 
Calcit Ljubljana. Zbrane telefonske številke in elektronske naslove bo uporabljal za posredovanje obvestil, povezanih z 
delovanjem OD Calcit Ljubljana. OD Calcit Ljubljana prosi, da morebitne spremembe podatkov sporočite koordinatorju 
selekcije ali trenerju oz. spremembo pošljete po e-pošti na calcitljubljana@gmail.com. 
 

 

 

http://www.vitalvolley.si/
mailto:calcitljubljana@gmail.com

