Kulturno umetniško društvo Škofljica
Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, Slovenija
W: www.kud-skofljica.si
E: kud.skofljica@gmail.com
T: 041/651-701

PRISTOPNA IZJAVA
Ime in priimek:

___________________________________________________________

Naslov:

___________________________________________________________

Mobilni telefon:

________________________

Datum rojstva:

________________________

E-mail:

________________________

S podpisom izjavljam, da:
- sem seznanjen s 7. členom statuta Kulturno umetniškega društva Škofljica (naveden na dnu pristopne
izjave),
- 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. Soglašam,
da sme društvo javno objavljati skupinske ali individualne posnetke svojih članov, ki so nastali na
organiziranih dejavnostih društva in sicer v člankih, poročilih, fotografijah, videoposnetkih ali zvočnih
zapisih.

Datum:

______________

Podpis:

_______________________

PISNO SOGLASJE ZAKONITEGA ZASTOPNIKA
(za včlanitev mladoletne osebe)

Ime in priimek:

_________________________________________________

Naslov:

_________________________________________________

Mobilni telefon:

________________________

E-mail:

________________________

Podpis zakonitega zastopnika:

_______________________

7. člen statuta Kulturno umetniškega društva Škofljica
Član društva lahko postane vsakdo, ki se ukvarja z navedenimi dejavnostmi ali je kako drugače povezan z
dejavnostjo društva.
Društvo ima redne in častne člane.
Članstvo v društvu je prostovoljno. Kdor želi postati član, mora upravnemu odboru predložiti pristopno izjavo, v
kateri izrazi željo postati član društva in se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom društva in drugimi predpisi,
ki urejajo to področje ter plačeval članarino.
Član društva lahko pod enakimi pogoji postane tudi tuj državljan ali mladoletna oseba, ki pa mora predložiti
pisno soglasje roditeljev ali skrbnika. Mladoletna oseba ne more biti voljena v organe društva in nima
glasovalne pravice na zboru članov.
Nezaposleni, mladoletni in častni člani ter člani, ki so v letu za več kot 6 mescev odsotni zaradi bolniške ali druge
odsotnosti s kraja bivanja, so oproščeni plačila članarine.
Častni člani so lahko: zaslužni člani društva, sponzorji, donatorji in simpatizerji, ki so s svojimi prispevki
pripomogli k dobrobiti društva. Naziv »častni član« dodeli posamezniku zbor članov.
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