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PRISTOPNA IZJAVA 
(V DRSALNI KLUB CELJE) 

 

Spodaj podpisani starši oz. skrbniki 

……………………………………………………………………….., 

roj. …………………………………………………………………., EMŠO…………………………………….., DŠ……………………….. 

stanujoč…………………………………….……………………., pošta……………………………………….……………………………. 

Tel…………………………………………………………………, e-mail………………………………………………….…………………. 

izjavljamo, da želimo da naš otrok oz. varovanec trenira in tekmuje v Drsalnemu klubu Celje. Sprejemamo 

naslednje obveze: 

1/ se strinjamo o razporeditvi člana kluba v ustrezno sekcijo ( umetnostno in hitrostno drsanje), skupino in 

razpored treningov, kakor jih sprejmeta strokovna sveta kluba, 

2/  da se zavezuje član kluba tekmovati na vseh tekmovanjih, ki so v programu kluba in na osnovi plana 

dela kluba tudi predvideni za člana kluba, 

3/  da se bo skladno s potrebami kluba in možnostmi družine člana kluba udeleževal vseh razpisanih 

aktivnosti  kluba , kot so npr: priprave, revije, promocijski nastopi,… 

4/ da bomo starši oz. zastopniki aktivno delovali v aktivnostih kluba po svoji moči , kot so npr: organizacija 

tekmovanj, pri vodenju kluba,  prostih aktivnosti,… 

5/ da bomo redno plačevali članarino,  

6/ starši in zastopniki kot davčni zavezanci bomo vsakoletno namenili za financiranje delovanja kluba do    

0,5% dohodnine kot upravičen strošek.  

7/ da bomo do 1.9. vsako leto predstavniku kluba-trenerju dostavili potrdilo osebnega zdravnika o zdravju 

in zmožnostih treniranja v klubu, na temelju tekmovalnega pravilnika drsalne zveze pa potrdilo specialista 

za šport in delo o sposobnosti za treniranje in tekmovanja, 

8/ da brez odškodninskih zahtevkom dovoljujemo slikanje člana za namene objavljanja in promocijo kluba, 

9/ da se bomo podrejali vsem aktom kluba, predvsem pa internim pravilom kluba,… ter 

10/ da se zavedamo , da vsako odstopanje od navedenega lahko pomeni kršitev te izjave in pravil kluba ter 

uvedbo disciplinskega postopka, ki lahko pomeni tudi izključitev iz kluba. 

11/ člana kluba bo pri pravicah in obveznostih ter eventuelnih disciplinskih postopkih zastopal  

g./ga………………………………………………….. 

 

Datum: v Celju………………………..                                                                

Podpis staršev oz. pooblaščencev:………………………………………… 
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