
 
 

 

 

KLUB JAPONSKEGA MEČEVANJA MARIBOR 
Kamniška ulica 50, 2000 Maribor, Slovenija 

 

  

 

Pristopna izjava 

 

 

(ime in priimek) 

 

(naslov: ulica in hišna številka, št. pošte, pošta) 

 

(EMŠO) 

 

(telefon) 

 

(elektronska pošta) 

 

S to izjavo pristopam h Klubu japonskega mečevanja Maribor in se obvezujem, da bom 

spoštoval/a pravila kluba, ki so priložena k tej pristopni izjavi (glej drugo stran). 

 V Mariboru, dne 
 

 Pristopnik: Predsednik kluba: 

  Gregor Rožič 

 

 Zakoniti zastopnik oz. skrbnik: MP 

 



 
 

 

 
KLUB JAPONSKEGA MEČEVANJA MARIBOR 

 

PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANA KLUBA JAPONSKEGA MEČEVANJA MARIBOR 

Splošne določbe: 

 s podpisom pristopne izjave član zagotavlja, da so njegovi podatki resnični, 

 član potrjuje, da je seznanjen s statutom in ostalimi akti Kluba japonskega mečevanja 

Maribor in se z njimi strinja, 

 član trenira na lastno odgovornost, 

 če se v društvo želi včlaniti oseba do dopolnjenega 15. leta starosti, morajo zakoniti 

zastopniki podati pisno soglasje, 

 član dovoljuje klubu uporabo njegovih osebnih podatkov za potrebe obveščanja in 

ostalih akcij kluba. Klub se obvezuje, da bo osebne podatke ščitil v skladu z Zakonom 

o varstvu osebnih podatkov (ur. list RS št. 59/99,57/01). 

Pravice člana: 

 član kluba ima pravico obiskovati vse treninge kluba, 

 član se lahko udeležuje vseh seminarjev, ki jih organizira klub, 

 članu pripadajo vse pravice iz naslova članstev, kamor je društvo včlanjeno, 

 za uspešno opravljen izpit in/ali udeležbo na seminarju dobi član ustrezen certifikat, 

 članu so dostopne vse ugodnosti, ki jih nudi klub. 

Dolžnosti člana: 

 mesečna članarina se poravna najkasneje do zadnjega dneva v mesecu, 

 v primeru treh zaporednih neplačanih mesečnih članarin se članu avtomatično 

preneha članstvo, 

 pred opravljanjem izpita in/ali udeležbo na seminarju  je potrebno poravnati vse 

članske obveznosti (mesečna članarina, plačilo izpita in seminarja), 

 za pristop k izpitu in drugim dejavnostim je potrebno izpolnjevati določene pogoje v 

skladu s pravili društva: ustrezno število treningov, ustrezne priprave, pripravljenost 

itd., 

 član je dolžan spoštovati statut kluba in ravnati v skladu z ostalimi predpisi in 

pravilniki kluba. 


