Slovensko spletno dirkaško društvo slo-racing.com
Neubergerjeva ulica 21
1000 Ljubljana
info@slo-racing.com
https://www.slo-racing.com

PRISTOPNA IZJAVA
Ime: _______________________________ Priimek: _______________________________
Naslov: ___________________________________________________________________
Poštna številka:______________________ Kraj: __________________________________
Datum rojstva: _______________________ Kraj rojstva:___________________ Spol: ____
GSM: ______________________________ E-mail naslov:___________________________
Društvu slo-racing.com se pridružujem kot redni član
Letna članarina za redne člane znaša 10€. Redno članstvo zagotavlja nekatere ugodnosti (npr. društvo krije
delni ali celoten znesek prijave v določena prvenstva, ki jih organizira društvo, ugodnosti pri društvenih partnerjih
ipd.). Te ugodnosti se skozi čas spreminjajo, aktualne pa so navedene na spletni strani društva.

S podpisom izjavljam, da želim postati član/ica Slovenskega spletnega dirkaškega društva
slo- racing.com in da sprejemam statut društva ter sem se pripravljen/a ravnati po njem.
Društvu dovoljujem zbiranje, obdelavo in uporabo mojih osebnih podatkov za potrebe delovanja
društva, pri čemer je dolžno ravnati v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP1). Dovoljujem tudi javno objavljanje slikovnega, video in zvočnega materiala, ki prikazuje dejavnost
društva in vsebuje moje posnetke. Športnih in družabnih aktivnosti v sklopu društva se bom
udeleževal/a na lastno odgovornost.

18.12.2020
Datum: _______________________

Podpis:__________________________

Soglasje za e-obveščanje
Soglašam, da želim biti obveščen o dogodkih in novostih, ki jih organizira Društvo slo-racing.com
(Soglasje pomeni, da boste občasno prejeli sporočila od info@slo-racing.com, s katerimi vas bomo
lažje obveščali o dogajanju na slovenski simracing sceni)

18.12.2020
Datum: _______________________

Podpis:__________________________

Izpolnjeno in podpisano pristopno izjavo (in opcijsko tudi soglasje za e-obveščanje) pošljite na elektronski
naslov info@slo-racing.com ali na Društvo slo-racing.com, Neubergerjeva ulica 21, 1000 Ljubljana.

Če ste mlajši od 15 let, morajo vaši starši oz. skrbniki izpolniti še spodnje soglasje!

PISNO SOGLASJE ZA ČLANSTVO V DRUŠTVU SLO-RACING.COM

Podatki o staršu/skrbniku
Ime in priimek: _________________________________
Naslov in kraj: __________________________________
GSM: _________________________________________
E-mail naslov: __________________________________
Soglašam, da:
● se moj otrok včlani v Spletno dirkaško društvo slo-racing.com kot redni član društva.
● moj otrok sodeluje v vseh aktivnostih in dogodkih prostovoljno in na lastno
odgovornost.
● se v primeru poškodb odpovedujem kakršnim koli odškodninskim zahtevkom zoper
društvo, vodjo aktivnosti ali uradno osebo društva.
● so vsi navedeni podatki pravilni. V primeru kakršnihkoli sprememb se obvezujem, da
bom Društvo slo-racing.com o tem čim prej obvestil.
● bo moj otrok ravnal v skladu z veljavnim statutom in ostalimi pravilniki, v sklopu
katerih potekajo aktivnosti in dogodki pod okriljem Društva slo-racing.com.
Izjavljam, da moj otrok pri vseh naštetih aktivnostih sodeluje na odgovornost staršev
oziroma skrbnikov. Z vpisom otroka sprejemam vsa pravila Društva slo-racing.com

18.12.2020
Datum:_____________________

Podpis starša/skrbnika:_____________________

