PLESNI KLUB IDRIJA

VPISNI LIST oz. pristopna izjava za šolsko leto_____________
Izjavljam da (označi ustrezno):
 zelim postati član Plesnega kluba Idrija in se vpisujem v plesni program:
PODATKI O ČLANU:
(vsi podatki na pristopni izjavi so obvezni, potrebujemo jih za namene obvesčanja članov, razvrsčanje v plesne skupine, sestavo urnika in izdajanja računov)

Ime in priimek:___________________________________________ Datum rojstva: _________________
Naslov:_________________________________________________________________________ GSM - telefon:___________________________
E-naslov za posiljanje obvestil/računov: ______________________________________________
PODATKI O STARŠIH ALI SKRBNIKIH (obvezno izpolniti ob vpisu mladoletne osebe):
Ime in priimek starsev ali skrbnikov:___________________________________________________________________
Naslov (v kolikor se razlikuje od naslova mladoletnega člana): _____________________________________________________________
GSM - telefon:________________________ E-naslov za posiljanje obvestil/računov: _________________________________________

SPLOŠNI VPISNI POGOJI:
➢
➢
➢
➢
➢

Letna članarina za vpis v Plesni klub Idrija znaša 5€/osebo
Tečajnino se plačuje za 8 vaj v naprej
V času šolskih počitnič in praznikov, vaj ni
Za morebitne poškodbe, odtujitve osebnih predmetov s strani tretje osebe ali izgube osebnih predmetov ali denarja,
odgovarja član sam, Plesni klub za našteto ne prevzema odgovornosti
Pridružujemo si pravičo do spremembe organizačije skupin, urnikov in sprememb učiteljev

Zavezujemo se, da bomo z vasimi podatki ravnali skrbno, da jih bomo varovali skladno z ZVOS in evropsko Uredbo
GDPR o varstvu podatkov in da jih ne bomo posredovali tretjim osebam brez vase izrečne privolitve. Z ureditvijo
tega področja se lahko podrobneje seznanite v Pravilniku o obdelavi osebnih podatkov, ki je dostopen na spletni
strani PKI in na oglasni deski v prostorih kluba.

PROSIMO VAS, DA USTREZNO OZNAČITE SOGLASJA (z DA ali NE):

Soglasam, da moje osebne podatke obdelujete z namenom vpisa v PKI (obvesčanje o plačilu tečajnine,
informiranju glede urnika tečajev in njegovih morebitnih spremembah, o načrtovanih nastopih ipd.)
Soglasam ter izrečno dovoljujem, da me PKI obvesča o novostih, novih ponudbah, vabilih k vpisu ter vabilih
na javne dogodke ipd. Seznanjen/a sem, da se lahko od prejemanja trznih e-sporočil, namenjenih za
neposredno trzenje storitev drustva, kadarkoli pisno odjavim.
Soglasam, da se jaz, oz. moj otrok, poleg rednega programa, udelezuje tudi prireditev in aktivnosti, ki jih
organizira PKI (javni nastopi, sodelovanje na predstavitvah, gostovanje na drugih solah ipd.) in se zavedam,
da na javnih dogodkih obstaja velika verjetnost nastankov fotografij in posnetkov, ki so lahko nato objavljeni
in dostopni sirsi javnosti.
Soglasam z javno objavo fotografij in video posnetkov v medijih, promočijskem materialu PKI, na spletni
strani PKI in partnerjev PKI (vsi materiali bodo hranjeni v skladu z zakonodajo).

(Član oz. starši lahko zgoraj navedena soglasja kadarkoli pisno prekličejo. Član se lahko kadarkoli pisno izpiše iz članstva PKI.)

S podpisom pristopne izjave sprejemam Statut Plesnega kluba Idrija z dne 21.04.2016 in se zavezujem, da
bom svoje obveznosti (članarino in tečajnino) redno poravnaval. S podpisom izjavljam, da sem prebral,
razumel in sprejemam cenik, plačilne pogoje ter pravila o varovanju in obdelavi osebnih podatkov. S
podpisom jamčim o točnosti svojih podatkov in navedb.
Kraj in datum: _______________________________

Podpis člana oz. starša:_______________________
(v primeru mladoletne osebe je obvezen podpis starša)

