Društvo ZAKONcTEDNA ‒ društvo za športe v naravi
Za gradom 4, 5280 Idrija
zakonctedna.com
zakonctednovci@gmail.com
TRR: SI56 0510 0801 6487 470 pri Abanki d.d.

IZJAVA
O V Č LA N I TV I IN PR E V Z E M U ODG O V O RN O ST I

IME in PRIIMEK ČLANA _______________________________________________________
DATUM ROJSTVA ____________________________________________________________
TOČEN NASLOV _____________________________________________________________
E-MAIL _____________________________________________________________________
TELEFON ___________________________________________________________________
S podpisom te Izjave se strinjam z naslednjimi pogoji:
▪ Postanem aktivni član Društva ZAKONcTEDNA;
▪ Sprejmem statut Društva ZAKONcTEDNA in se zavezujem k upoštevanju statuta;
▪ Sem plačal članarino za tekočo sezono (15,00 eur na osebo) ali dnevno za obisk Bike
parka Idrija (2,00 eur na osebo) na TRR Društva ZAKONcTEDNA (podatki zgoraj);
▪ Soglašam s prejemanjem spletnega novičnika Društva ZAKONcTEDNA na navedeni
e-naslov (največ 2x mesečno);
▪ Potrjujem, da sem v celoti seznanjen z vsebino te izjave s prilogami A ‒ E. Izjava in priloga
sta mi po skrbnem branju v celoti razumljivi, zato se z njima v celoti strinjam in ju
sprejemam;
▪ Prevzemam polno odgovornost za resničnost podatkov v Izjavi.

KRAJ IN DATUM: ____________________

LASTNOROČNI PODPIS: __________________

Do br o do š li v ek ip i ZA K O N c T E DN A !

V tem dokumentu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so
uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
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SOGLASJE
ST A R Š EV / Z A K O N ITI H ZA S TO P N IK O V
(za včlanitev mladoletnih oseb)

IME in PRIIMEK STARŠA/ZASTOPNIK ___________________________________________
TOČEN NASLOV _____________________________________________________________
E-MAIL _____________________________________________________________________
TELEFON ___________________________________________________________________
S podpisom tega Soglasja se strinjam z naslednjimi pogoji:
▪ Dovoljujem spodaj navedenim osebam, da se včlanijo v Društvo ZAKONcTEDNA;
▪ Sprejmem statut Društva ZAKONcTEDNA in se zavezujem k upoštevanju statuta;
▪ Sem plačal članarino za spodaj navedene osebe za tekočo sezono (15,00 eur na osebo) ali
dnevno za obisk Bike parka Idrija (2,00 eur na osebo) na TRR Društva ZAKONcTEDNA
(podatki zgoraj);
▪ Potrjujem, da sem v celoti seznanjen z vsebino tega Soglasja s prilogami A ‒ E. Soglasje in
priloga sta mi po skrbnem branju v celoti razumljiva, zato se z njima v celoti strinjam in ju
sprejemam;
▪ Prevzemam polno odgovornost za resničnost podatkov v Soglasju.

Ime in priimek mladoletne osebe

Datum rojstva

KRAJ IN DATUM: ____________________

LASTNOROČNI PODPIS: __________________

V tem dokumentu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so
uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
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Priloga A: Odgovornost Društva ZAKONcTEDNA
Društvo ZAKONcTEDNA (Za gradom 4, 5280 Idrija, matična št.: 4049608000) kot
urejevalec kolesarske infrastrukture (Bike parka Idrija) in organizator športnih aktivnosti ne
odgovarja za škodo, ki bi jo utrpeli uporabniki in obiskovalci na sebi ali svoji lastnini.
Priloga B: Opozorilo
Veljavne so samo pravilno izpolnjene Izjave in Soglasja. Za mladoletne osebe mora Izjavo oz.
Soglasje podpisati starš oz. zakoniti zastopnik, ki s podpisom prevzema odgovornost za
posledice, ki bi nastale zaradi neupoštevanja varnostnih navodil in ustnih opozoril Društva
ZAKONcTEDNA. Kot zakoniti zastopnik se zavedam, da uporaba športnih pripomočkov in
infrastrukture ter izvajanje aktivnosti ob neupoštevanju navodil Društva ZAKONcTEDNA
povečuje tveganje poškodb, ki lahko vključujejo zvine, zlome, udarnine ali v izjemno redkih
primerih tudi hujše poškodbe, vključno z možnostjo invalidnosti ali smrti uporabnika. S
podpisom Izjave oz. Soglasja odvezujem Društvo ZAKONcTEDNA odgovornosti za telesne
poškodbe, ki bi nastale meni, osebi, ki jo zastopam ali mojim materialnim dobrinam ali
materialnim dobrinam osebe, ki jo zastopam, zaradi neupoštevanja navodil. Kot podpisnik
se izrecno zavezujem, da v primeru poškodbe ali škode proti Društvu ZAKONcTEDNA ne
bom vložil civilne tožbe ali začel kazenskega pregona.
Priloga B: Izjava udeleženca
Izjavljam,

da

sam

ali

oseba,

ki

jo

zastopam,

športno

aktivnost/infrastrukturo

v

organizaciji/urejanju Društva ZAKONcTEDNA in/ali drugih soorganizatorjev obiskuje(m) na
lastno željo in odgovornost. Zavedam se možnosti povečane nevarnosti poškodb, ki lahko
vključujejo zvine, zlome, udarnine ali v izjemno redkih primerih tudi hujše poškodbe,
vključno z možnostjo invalidnosti ali smrti. Zavezujem se, da bom ravnal odgovorno in
skrbno do sebe in do ostalih udeležencev športne aktivnosti in bom vse aktivnosti prilagodil
svojim sposobnostim. Če ne bom prepričan, da lahko posamezno aktivnost izvedem varno,
aktivnosti ne bom izvedel. Prav tako bom upošteval svoje znanje, izkušnje in telesne
zmožnosti, vključno s svojim zdravstvenim stanjem.
Zavezujem se, da se bom z navodili organizatorja skrbno seznanil ter jih dosledno upošteval,
vključno z ustnimi navodili osebja. Soglašam, da neposredni nadzor skladnosti mojega
ravnanja z navodili ni potreben. Jamčim, da so vsi moji podatki v Izjavi oz. Soglasju resnični.
Nisem (in pri bodočih obiskih dogodkov in/ali infrastrukture, ki jo ureja Društvo
ZAKONcTEDNA, ne bom) pod vplivom alkohola, drugih nedovoljenih substanc ali zdravil, ki
vplivajo na moje psihofizične sposobnosti. Nimam bolezni ali telesnih okvar, ki bi pri športnih
aktivnostih pomenile nevarnost zame ali za druge. Nisem v stanju nosečnosti. Nimam težav s
senzorno občutljivostjo.
V tem dokumentu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so
uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
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Po skrbnem razmisleku o svojih psihofizičnih sposobnostih prevzemam polno odgovornost
za svoja ravnanja in posledice. Seznanjen sem in se strinjam, da lahko Društvo
ZAKONcTEDNA v naslednjih primerih od vsake osebe zahteva, da prekine z izvajanjem
aktivnosti oz. zapusti območje izvajanja aktivnosti:
▪ Če oseba krši navodila osebja/pravila Društva ZAKONcTEDNA tudi po dvakratnem
ustnem opozorilu osebja na spoštovanje pravil/navodil;
▪ Ob oceni osebja, da je oseba pod vplivom 1) alkohola ali 2) nedovoljenih substanc ali 3)
zdravil, ki vidno vplivajo na njeno sposobnost varnega izvajanja športne aktivnosti;
▪ Če oseba na športno aktivnost, dogodek ali na območje izvajanja aktivnosti vnese
predmet, material ali snov, ki po oceni osebja lahko povzroči nevarnost za druge osebe in
je oseba ne odstrani po ustnem opozorilu osebja;
▪ Če oseba nima primerne oz. predpisane opreme za varno izvajanje športne aktivnosti.
Skupaj s staršem oz. zakonitim zastopnikom mora aktivnost zapustiti tudi mladoletna oseba.
Če pride med izvajanjem aktivnosti do sprememb mojega zdravstvenega oz. psihofizičnega
stanja ali stanja oseb, ki jih zastopam, se zavezujem to sporočiti Društvu ZAKONcTEDNA.
Priloga D: Uporaba slikovnega in video materiala
Kot podpisnik Izjave oz. Soglasja dovoljujem Društvu ZAKONcTEDNA, da fotografije in
video posnetke, narejene med dogodkom oz. izvajanjem aktivnosti, uporablja za javno
objavo oz. objave, namenjene oglaševanju in promociji. Seznanjen sem, da se takšne
fotografije in video materiali lahko pojavijo tudi na spletnih družbenih omrežjih Facebook,
Instagram, Youtube in podobnih ter v spletnih novičnikih Društva ZAKONcTEDNA.
Soglašam, da fotografij ali posnetkov, ki jih bom naredil sam ali mladoletna oseba, ki jo
zastopam, ne bom uporabljal za komercialne namene brez predhodno pridobljenega
pisnega soglasja Društva ZAKONcTEDNA.
Priloga E: Soglasje o uporabi podatkov
S podpisom Izjave oz. Soglasja dovoljujem Društvu ZAKONcTEDNA, da hrani, obdeluje in
uporablja moje osebne podatke za potrebe opravljanja svoje dejavnosti v skladu s Splošno
EU Uredbo General DataProtection Regulation (GDPR ‒ 2016/679, slovenska različica:
http://bit.ly/Coda_GDPR) Evropskega Sveta z dne 27. aprila o varstvu osebnih podatkov, z
ZDru-1-UPB2 in na podlagi druge področne nacionalne splošno veljavne zakonodaje, ki ureja
delovanje društev. Seznanjen sem, da Društvo ZAKONcTEDNA ureja varstvo podatkov s
Statutom in Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov. Izjavljam, da so navedeni podatki
točni, in da sem seznanjen s svojimi pravicami, ki jih določa GDPR.
V tem dokumentu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so
uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
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