
VPISNI LIST OZ. PRISTOPNA IZJAVA PLAVALCA

Ime in priimek :

Datum rojstva :

Naslov :

Elektronski naslov staršev :

Telefon staršev :

Spodaj podpisani član oz. zakoniti zastopnik člana :

Vpisujem svojega otroka :

V termin plavalne šole :

PLAVALNI KLUB RIBNICA

izjavljam:

da želim postati član/-ica PK Ribnica, da sem seznanjen/a s Statutom PK Ribnica, s 
Splošnimi pogoji PK Ribnica in da sem se pripravljen/a ravnati po njih;

da sem seznanjen/a s Športnim pravilnikom plavalcev in plavalk v PK Ribnica in se bom 
ravnal/a skladno z njim;

da sem seznanjen/a, da moj otrok trenira in tekmuje na lastno odgovornost in da klub PK 
Ribnica ne odgovarja za poškodbe otroka v času treninga in tekem;

da bom poravnal/a finančne obveznosti do kluba;

da bo moj otrok pri izvedbi dosledno upošteval navodila trenerjev in pravila na bazenu;

da med vadbo moj otrok ne bo zapuščal bazena brez vednosti trenerjev in vaditeljev;

da je vadeči seznanjen s pravili in jih bo v celoti spoštoval.

V , dne Podpis:



Spodaj podpisani soglašam, da Plavalni klub Ribnica (ustrezno obkrožite):

komunicira z mano po elektronski pošti in telefonski številki, ki sem ju navedel/ -a na 
vpisnem listu in naslove hrani ter uporablja izključno za namen pošiljanja podatkov za 
nakazilo in namen obveščanja o delovanju kluba.

zbira, obdeluje in javno predstavi otrokove osebne podatke in sicer samo podatke, ki ne 
posegajo bistveno v zasebnost posameznika (ime in priimek, letnica rojstva, fotografije, 
zvočni in videoposnetki), vse to pa le v povezavi z obveščanjem javnosti o organiziranosti 
in delovanju kluba, za klubske zadeve ter za namen prijave na tekmovanja in razpise.
 

PK Ribnica dovoljujem pošiljanje novic in obvestil po elektronski pošti oz. sms o 
dogodkih, ki jih organizirajo poslovni partnerji in sponzorji kluba.

 

Soglašam, da se lahko zgoraj navedeni član na lastno odgovornost oz. na odgovornost 
podpisanega zakonitega zastopnika vozi z osebnim vozilom, kombiniranim vozilom ali 
avtobusom na dejavnosti PK Ribnica (treningi, tekme, priprave, itd.) v vozilih, ki jih 
upravlja tretja oseba. 

DA

DA

DA

DA

NE

NE

NE

NE

da Plavalni klub Ribnica zgoraj navedene osebne podatke hrani še eno leto po zaključku 
vadbe  mojega otroka in da bo podatke, posnetke in drugo hranil skladno s predpisi, ki 
urejajo zbiranje in varstvo osebnih podatkov.

s pravico, da lahko kadarkoli zahtevam seznanitev, popravek, izbris, preklic ali zahtevam 
vpogled v obdelavo in omejitev obdelave svojih in otrokovih osebnih podatkov na e- 
naslov plavalniklub.ribnica@gmail.com.

Seznanjen/a sem : 

Plavalni klub Ribnica se zavezuje, da bo tako pridobljene osebne podatke o članih in 
njihov elektronski naslov uporabljal izključno za zgoraj navedene namene, s ciljem 
izboljšanja obveščanja članov in delovanja kluba. Pri tem bodo osebni podatki varovani 
skladno s predpisi o varstvu osebnih podatkov. 

V , dne Podpis:

PLAVALNI KLUB RIBNICA


