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OBRAZLOŽITEV ČLANSTVA V ROKOMETNEM KLUBU DRAVA PTUJ
Član kluba lahko postane vsak, ki se želi ukvarjati z dejavnostmi, ki so na voljo v klubu. Članstvo v klubu je
prostovoljno. Kdor želi postati član, se mora zavezati, da bo deloval v skladu s statutom kluba in vsako leto
poravnal članarino. Član kluba lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuj državljan.
Član prostovoljno izstopi iz kluba, če upravnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu. Izjava se pošlje po
navadni pošti na naslov kluba ali pa na elektronski naslov. S posredovanjem izstopne izjave upravnemu
odboru član avtomatično ni več član kluba (brez izjav oz. potrdil s strani kluba).
Vsak član RK Drava Ptuj s svojo pristopno izjavo soglaša s sledečim:







da bo spoštoval(-a) statut in vse druge akte, ter sklepe organov kluba in krovne organizacije RZS,
da bo aktivno sodeloval(-a) in s svojim delom prispeval(-a) k uresničevanju ciljev in nalog kluba,
da je vsa aktivnost v organizaciji RK Drava Ptuj prostovoljna in na lastno odgovornost,
da RK Drava Ptuj ne prevzema odgovornosti za škodo, uničenje ali krajo osebnih stvari, ki jih bo član
prinašal(-a) s seboj na dogodke povezane z RK Drava Ptuj,
da bo o vseh spremembah podatkov obveščal(-a) klub,
da bo redno plačeval(-a) letno članarino.

Vsak član se zaveda, da lahko pride med aktivnostmi, povezanimi z RK Drava Ptuj do raznih lažjih poškodb. V
celoti prevzame tveganje za nastanek teh poškodb in se že vnaprej odpoveduje vsem odškodninskim
zahtevkom do društva oziroma do članov društva kot organizatorja prireditev in ostalih dogodkov.
Člani kluba v okviru društva niso nezgodno zavarovani.
Člani soglašajo, da sme RK Drava Ptuj javno objavljati skupinske ali individualne posnetke na fotografijah,
videoposnetke, zvočne ali filmske posnetke prireditev, ki jih organizira društvo, in so na njih kot oseba
prepoznavni.
Osebe mlajše od 15 let potrebujejo tudi podpis zakonitega zastopnika.
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