
         GIMNASTIČNO DRUŠTVO NOVO MESTO 

          ŽUPANČIČEVO SPREHAJALIŠČE 1 (p. p. 230)

         8000 Novo mesto 

 

 

PRISTOPNA IZJAVA 

 

IME IN PRIIMEK ČLANA:    _____________________________________________________________________________________ 

 

DATUM ROJSTVA ČLANA: _____________________________________________________________________ 

 

NASLOV ČLANA: _____________________________________________________________________________ 

 

TELEFON ČLANA/STARŠEV oz. ZAKONITIH ZASTOPNIKOV: ____________________________________________ 

 

E-MAIL NASLOV ČLANA/STARŠEV oz. ZAKONITIH ZASTOPNIKOV: ______________________________________ 

 

Ali dovolite fotografiranje vašega otroka na vadbi in objavo fotografij na društveni spletni strani in FB profilu? 

(obkroži)    

 DA   NE 

 

1. V članstvo Gimnastičnega društva Novo mesto vstopam prostovoljno. Obvezujem se, da bom upošteval (-a) 

akte in  sklepe,  ki jih sprejme društvo in da bom redno plačeval (-a)  članarino in mesečno vadnino, kotizacijo 

tekmovanj in tekmovalno opremo (dres, trenirka). 

2. Pri vadbi bom upošteval (-a)  navodila trenerja, tako da ne bom ogrožal (-a) sebe ali drugih. Trenerja bom 

obvestil (-a) o boleznih oz. poškodbah, ki bi lahko moteče vplivali na vadbo oz. slabšali zdravstveno stanje. Za 

primer poškodb, bom poskrbel (-a) za lastno nezgodno zavarovanje. Vadil (-a) bom na lastno odgovornost.  

3. Zavzemal (-a) se bom za prijateljski odnos, za razvoj ter napredek športa in športnikov v društvu. 

4.  Spodaj podpisani (-a) tekmovalec (-a) oz. njegov zastopnik izjavljam, da nastopam na uradnih akcijah 

Gimnastične zveze Slovenije zdrav (-a) in na lastno odgovornost. 

5. Pristopna izjava je izdelana na podlagi društvenih pravil in Zakona o društvih Republike Slovenije in velja do 

izpisa iz društva. 

6.  Telovadci, ki še niso dopolnili 7. leta starosti, podpišejo pristopno izjavo njihovi starši oz. zakoniti zastopniki. 

Telovadci, ki so starejši od 7. leta vendar še niso dopolnili 15. leta starosti, podpišejo pristopno izjavo ter 

priložijo soglasje staršev oz. njihovega zakonitega zastopnika. 

Za mladoletnika od dopolnjenega 15. leta do dopolnjenega 18. leta starosti, se za včlanitev v klub uporablja 

prejšnji odstavek. 

 

 

Podpisani/a (ime in priimek starša oz. zakonitega zastopnika) _______________________________________________soglašam, 

da moj otrok (ime in priimek napisan zgoraj) postane član Gimnastičnega društva Novo mesto. 

 

 

Podpis telovadca: _________________________________________ 

 

Podpis starša oz. zakonitega zastopnika:________________________ 

 

 

V Novem mestu, dne _____________________  


