
 

Športno društvo Tek je lek 
Stara cesta 42, 1370 Logatec, www.tekjelek.si   ;       
E-mail: sdtekjelek@gmail.com ; GSM: +38641419569 

 

PRISTOPNA  IZJAVA   ZA  PIONIRJE  št.  ____________   
 

O članstvu in vadbi  v  Športnem društvu TEKJELEK  skleneta:  

 

NAROČNIK:  Zakoniti zastopnik za mlade do 15. leta: 
Ime in priimek:  

Točen naslov:  

GSM/E-mail:  

Mladi atlet ali atletinja: 
Ime in priimek  

Točen naslov  

Datum rojstva  Kraj rojstva  

EMŠO  Št.zdrav. zavarovanja 0 

E-mail naslov  Davčna številka  

 

 

in IZVAJALEC:   

Športno društvo TEKJELEK  Logatec,    STROKOVNI VODJA:     MIRO PETROVEC          
 
IZVAJALEC SE OBVEZUJE: 
1. Da bo zagotavljal vadbo 2x tedensko po 1h, strokovno pripravil in izvajal vadbo s ciljem izboljšanja zdravja in 
fizičnih sposobnosti posameznika in po ţelji posameznika organiziral udeleţbo na 5 atletskih ali tekaških prireditvah. 
2. Da bo skrbel za varno in strokovno izvajanje vadbe pod vodstvom trenerja  z licenco, ki jo predpisuje Atletska 
zveza Slovenije in Ministrov  za šolstvo, znanost in šport RS. 
3. Vadbo bo prilagajal fiziološkim in zdravstvenim sposobnostim posameznikov ter svetoval dodatno vadbo v korist 
razvoja in ohranjanja zdravja. Vodja vadbe izvaja tudi meritve in spremlja razvoj sposobnosti in skupaj analizirajo 
stanje. 
4. Mesečni prispevek društvu je 10€ - 20€ in se plača na TRR društva: SI56 6100 0001 6249 884 . 
5. V ceno prispevka je vključeno: vadba 2 – 4 x tedensko pod strokovnim nadzorom, v ceno prispevka niso vključeni 
stroški potovanj na tekme, startnine  in klubska oprema. Društvo plača stroške prvenstvenih tekmovanj AZS. 
 
NAROČNIK SE OBVEZUJE: 
6. Naročnik pristopa k atletski vadbi  prostovoljno od dneva podpisa pogodbe. 
7. Poravnal bo letno članarino kluba do dogovorjenega datuma kot tudi ostale stroške nastale z organizacijo vadbe. 
8. V primeru teţav z zdravjem ali poškodbami bo o tem obvestil izvajalca in delal po prilagojenem programu vadbe in 
koristil tudi drugo vrsto pomoči. 
9. V primeru, da naročnik iz različnih razlogov ne bi mogel ali ţelel več obiskovati vadbe, bo poravnal vse stroške 
vadbe nastale do dne, ko je prenehal z vadbo. V kolikor je razlog za prenehanje s strani izvajalca, je zaţeleno, da pri 
izpisu navede vzrok. Plačani prispevki se ne vrnejo. 
10. Naročnik zagotavlja, da je zdravstveno sposoben za vadbo, v času obiskovanja vadbe bo spremljal svoj razvoj in 
zdravje. O morebitnih teţavah bo vedno obvestil vodjo vadbe. Vsak naročnik vadi in tekmuje na lastno odgovornost, 
priporočamo da opraviti vsako leto zdravniški pregled pri specialistu športne medicine. 
 

OSTALA DOLOČILA: 
11. Pogodba je napisana v dveh izvodih, naročnik in izvajalec prejmeta po en izvod. 
12. Naročnik dovoljuje uporabo slikovnega materiala in osnovnih osebnih ter statističnih podatkov na internetni strani 
kluba in pisni obliki v klubskih poročilih. 
13. Organizator bo osebne podatke udeleţenca uporabljal in shranjeval skladno z zakonom o varstvu osebnih 
podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 do 113/2005). 
 
 
IZVAJALEC:              ŢIG DRUŠTVA:                     NAROČNIK IN ZAKONITI ZASTOPNIK: 
 
Športno društvo TEK JE LEK       _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
Logatec,  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 

http://www.tekjelek.si/
mailto:sdtekjelek@gmail.com


 
 

 
 
 
 
 
 
Organizator vadbe: 
ŠD TEK JE LEK 
LOGATEC 
 
 
 
 
 
Udeleţenec vadbe:_________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
I Z J A V A 
S podpisom izjave o vadbi v ŠD Tek je lek udeleţenec potrjuje, da so podatki, ki jih je zapisal oz. podal pri prijavi 
resnični. Izjavlja, da je zdrav, vsestransko pripravljen za aktivno udeleţbo in zdravniško pregledan. Redno bo poročal 
vodji vadbe o zdravstvenih teţavah povezanih z vadbo in po potrebi oziroma vsaj enkrat letno opravil zdravniški 
pregled.  
Upošteval bo vsa navodila organizatorja in sodeloval na lastno odgovornost. Potrjuje, da pristaja na tveganja v zvezi z 
vadbo in zato od organizatorja ne bo uveljavljal kakršnih koli odškodninskih zahtevkov zaradi poškodb ali drugih 
zdravstvenih teţav, ki bi nastale v procesu vadbe in pri nastopih na tekmovanjih v okviru dejavnosti društva. 
  
Prav tako društvo oziroma vodja vadbe ne odgovarja za poškodbe, ki bi nastale na poti na vadbo oziroma pri povratku 
domov. 
 
Soglaša, da lahko organizator vadbe objavlja njegove podatke, fotografije, posnetke in izjave v sredstvih javnega 
obveščanja, ne da bi od njih zahteval kakršno koli povračilo. 
 
Organizator bo osebne podatke udeleţenca uporabljal in shranjeval skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov 
(Ur. l. RS, št. 86/2004 do 113/2005). Z udeleţbo udeleţenec dovoljuje, da organizator njegove navedene osebne 
podatke obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja za sledeče namene: statistične obdelave. Navedene osebne 
podatke lahko organizator hrani in obdeluje neomejeno oziroma do preklica pisne privolitve udeleţenca. Udeleţencu 
pripadajo vse pravice skladno z zakonom o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 20/1998 do 114/2006). 
                        
 
 
 
 
Izvajalec:      Ţig:   Udeleţenec vadbe: 
ŠD TEK JE LEK        oz. zakoniti zastopnik: 
Predsednik IO: 
Miro Petrovec        
 
 
 
Logatec, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 


