ГИМНАСТИЧКИ КЛУБ „ТИМ“ – Београд

Образац бр. 2

ПРИСТУПНИЦА

датум: ________________________

Попуњава члан клуба (за малолетно лице потписује родитељ или старатељ) читко - штампаним словима.

Презиме и име _________________________________________________ моб/тел __________________________
Датум и место рођења ___________________________________________
Адреса ________________________________________________________ кућни/тел ________________________
Име оца _______________________________________________________ моб/тел __________________________
Име мајке _____________________________________________________ моб/тел __________________________
Потписом потврђујем веродостојност података, да добровољно приступам клубу и прихватам Статут ГК "Тим":

_______________________________

_______________________________

потпис члана

потпис родитеља/старатеља

Клуб обезбеђује закуп сале у којој ће се реализовати тренинзи и ангажује тренере-спортске стручњаке, који ће
радити са децом у складу са њиховим индивидуалним способностима, правилима струке и програмом рада
Клуба. У посебном случају, Клуб задржава право промене термина и/или места одржавања тренинга о чему
благовремено обавештава своје чланове.
Сви чланови који су активно укључени у тренажни процес дужни су да најмање једном годишње провере
здравствено стање и способност за бављење спортом ; да редовно похађају тренинге ; да имају одговарајућу
опрему ; да на време оправдају изостанак са тренинга ; да уредно плаћају месечну чланарину и да према
могућностима учествују у акцијама Клуба.
Чланарина се плаћа до 15-ог у месецу за текући месец. Неплаћањем месечне чланарине губи се статус члана
Клуба и сматра се да је члан исписан из клуба. Износ чланарине је фиксан, што значи да на обавезу плаћања
чланарине и висину чланарине не утиче број тренинга на којима је члах био присутан.
Потписивањем Приступнице подразумева се да је члан сагласан са Статутом и другим актима Клуба, као и са
тим да се фотографије чланова, видео и аудио записи са јавних наступа, тренинга, такмичења и дугих
манифестација и активности, могу користити и објављивати на сајту Клуба, као и за друге пропагандне сврхе
чији је циљ рекламирање, промоција и презентација рада Клуба - сходно одредбама Закона о заштити
података о личности (Сл.Гл.РС бр. 97/08).

Даље попуњава и оверава Клуб

ЕВИДЕНЦИОНИ ЛИСТ

КЊИГЕ ЧЛАНОВА ГК „ТИМ“

БРОЈ: -_.....__-

Датум уписа у евиденцију књиге чланова: _________________________
Статус члана у клубу:

_____________________________________

Напомена:

____________________________

M.П.

Потпис овлашћеног лица ГК „Тим“

