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Priimek: ______________________________ Ime:_______________________ 
 
Rojen dne: __________________  v ___________________________________ 

                                                                  (kraj rojstva) 
    
  

EMŠO: 
 
Davčna številka: 

 
Številka kartice zdravstvenega 

zavarovanja  
ZZZS (za potrebe OKS – kategorizacije športnika) 

 
Naslov stalnega bivališča:____________________________________________ 
                                    (ulica, hišna številka, naselje) 

 

   _____________________________________________________ 
(pošta, kraj)  

 

Naslov začasnega bivališča:__________________________________________ 
                                (ulica, hišna številka, naselje) 

 

   _____________________________________________________ 
(pošta, kraj)  

 

Status:___________________________________________________________ 
           (predšolski, učenec, dijak ali študent, zaposlen, nezaposlen, upokojenec) 

 

Zdravstvene posebnosti:_____________________________________________ 
                               (alergije) 

 

________________________________________________________________ 
(cepljen proti klopnemu meningoencefalitisu) 

 

 

________________________________ @ ______________________________ 
(član - elektronski naslov napiši s čitljivimi velikimi tiskanimi črkami) 

 

Telefon doma: ________________________  GSM: _______________________ 

 
 

Kraj in datum: _____________________ 
 

 
 
S podpisom jamčim za resničnost podatkov. 

 
 

____________________________  
(podpis) 

VVPPIISSNNII  LLIISSTT  --  OODDRRAASSLLII  
 

             

        

            

    

    

Kontaktni podatki  
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Podpisani(a) _____________________________________________ podajam pristopno  

       (ime in priimek)  

 

izjavo za sprejem v članstvo Orientacijskega kluba Azimut (OK Azimut). 

 

Seznanjen(a) sem z določili Statuta OK Azimut ter pravili vadbe. Zavedam se, da ima 

vsako rušenje, blatenje ali krnjenje ugleda kluba ali njegovih članov, lahko za posledico 

izključitev iz kluba. 

 

Predpisano letno članarino bom poravnal(a) v predpisanih rokih.  

Zavezujem se, da bom v Orientacijskem klubu Azimut deloval(a) vestno in pošteno. 

 

S podpisom pristopne izjave klubu dovoljujem, da osebne podatke, navedene v vpisnem 

listu, uporabi za potrebe obveščanja o treningih in tekmah, za potrebe evidenc kluba ter 

registracije tekmovalca pri panožni zvezi. Dovoljujem, da se fotografije in videoposnetki s 

treningov in tekmovanj objavijo na spletni strani OK Azimut in Orientacijske zveze 

Slovenije ter v javnih glasilih. 

 

V primeru, da vodstvo kluba pozitivno oceni mojo stopnjo pripravljenosti za nastope na 

tekmovanjih, želim postati aktiven in registriran tekmovalec pri panožni zvezi. 

 

Zavedam se, da je pri vadbi in tekmovanjih prisotno povečano tveganje za pojavnost 

poškodb zaradi specifičnih razmer vadbe orientacije (gozdno okolje). Izjavljam, da bom 

pri vodenih dejavnostih upošteval(a) navodila vodje vadbe. Izjavljam, da treniram in 

tekmujem za matični klub na lastno odgovornost in prevzemam vso odgovornost za 

morebitne poškodbe. 

 

Kot član(ica) kluba bom spoštoval(a) vse določbe Statuta in drugih pravnih aktov kluba, 

še posebej pa se bom trudil(a) po mojih najboljših močeh na tekmovanjih uspešno in 

častno zastopati matični klub. 

 

 

Podpis 

 

 

_______________________ 

 

 

 

Kraj in datum:_______________________ 

 

 

 

Orientacijski klub Azimut 
Sedejev trg 8, 5282 Cerkno 

info@cerkno-cup.com 
http://azimut.cerkno-cup.com 

 

PPRRIISSTTOOPPNNAA  IIZZJJAAVVAA  --  OODDRRAASSLLII  
 

mailto:orienteering.komenda@gmail.com

