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PRISTOPNA IZJAVA za članstvo v ŠD Mokerc - Ig 
  

Kaj vam nudi članstvo v ŠD Mokerc Ig?  
 

• Prost vstop na vse tekme kluba  

• Za novo leto dobite darilo  

• Morebitni popusti pri nakupu v določenih 

trgovinah  

• Nakup šalov, kap, majic … po klubskih cenah 

 

 

Kako postati član ŠD Mokerc Ig?  
 

Član lahko postane vsakdo, ki vplača letno 

članarino.  

Višina letne članarine za eno sezono je 30 EUR.  

Ob vpisu vam pošljemo izkaznico, s katero 

potrjujemo vaše članstvo.  

Članska izkaznica je dokazilo za uveljavljanje 

vseh ugodnosti, ki jih imate kot član, zato jo 

morate skrbno hraniti.  

Članstvo se ohranja s plačilom vsakoletne 

članarine.  

 
 

Podatke, ki nam jih boste posredovali, zbiramo izključno za potrebe kluba oziroma Športnega društva 

Mokerc – Ig in ne bodo posredovani v nobene druge zbirke podatkov izven kluba.  

Prosimo vas, da na koncu tega dopisa eksplicitno označite katera soglasja vezana na predpise in 

zakone o varovanju osebnih podatkov nam s tem dokumentom posredujete.  

 

Priimek:  ______________________________________________________ 

Ime: ______________________________________________________ 

Spol: M  Ž  (ustrezno obkroži) 

Naslov: ______________________________________________________ 

Poštna št.: ______________________________________________________ 

Kraj.: ______________________________________________________ 
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Datum rojstva: ______________________________________________________ 

Telesna višina: ______________________________________________________ 

Velikost dresa/majice: ______________________________________________________ 
 Otroci številke v cm (128, 134, 140,…), odrasli številke XS, S, L, M,… 

Velikost kape: ______________________________________________________ 
 OT -  otroška univerzalna, OD – odrasla univerzalna 

 

Kontaktni podatki za obvestila (osebe pod 18 let vpišite kontaktne podatke enega iz med staršev oz. skrbnika) 

Ime in priimek: ______________________________________________________ 

Telefon:  ______________________________________________________ 

e-pošta: ______________________________________________________ 

 

 

Podajam izrecno soglasje (v primeru soglasja označi z X):  

 da se me na zgoraj navedeni elektronski naslov obvešča o dogodkih v okviru delovanja 

kluba in organiziranosti le-tega, klubskih akcijah, akcijah sponzorjev; 

 da se mi na zgoraj navedeni elektronski naslov v pdf obliki posreduje vse račune 

(članarina,…) . 

 

Spremembo osebnih podatkov ali umik soglasja za zgoraj navedeno zbiranje igralec 

posreduje na elektronski naslov finance@mokerc-drustvo.si. 

Seznanjen sem, da lahko v vsakem trenutku prekličem uporabo svojih osebnih podatkov in da imam glede 
svojih osebnih podatkov pravico do seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, 
prenosljivosti in ugovora. 
 
Privolitev dajete upravljavcu osebnih podatkov: Športno društvo Mokerc - Ig, Troštova ulica 15, 1292 Ig. 
Društvo bo z zbranimi osebnimi podatki ravnalo v skladu s predpisano zakonodajo (uredba o varstvu 
podatkov GDPR ter ZVOP-1). Kontakt pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (DPO): 
finance@mokerc-drustvo.si.  

 

 

Podpis člana: ___________________________     Kraj in datum: ____________________ 

 

Podpis starša:  ___________________________ 

(ali skrbnika, če je oseba mlajša od 18 let) 


