
VLOGA ZA SPREJEM V ČLANSTVO 
 

ime in priimek: _______________________________, datum rojstva: ______________________,  

kraj rojstva: _________________________, državljanstvo: _______________________________, 

naslov: _______________________________, pošta in kraj: ____________________________,  

GSM številka: ___________________, naslov e-pošte: _________________________________,   

Podpisani želim postati član Društva za naravni bodybuilding.  

S svojim podpisom potrjujem, da sem: 

 seznanjen s pogoji, ki jih Društvo za naravni bodybuilding določa za sprejem v članstvo 

društva; 

 seznanjen o tem, da je članarina sestavljena iz članskega prispevka za Društvo za naravni 

bodybuilding in članskega prispevka za zveze in združenja, v katere je včlanjeno Društvo za 

naravni bodybuilding; 

 ravnal se bom v skladu s statutom in z vsemi drugimi akti ter sklepi Društva za naravni 

bodybuilding; 

 udeleževal se bom usposabljanj, delovnih akcij in drugih obveznosti, ki jih bo prirejalo Društvo 

za naravni bodybuilding. 

 

Strinjam se, da lahko Društvo za naravni bodybuilding uporabi moje osebne podatke v evidenci 

članstva in za potrebe zvez ali združenj, v katere je včlanjeno ali jih je ustanovilo, kar potrjujem z 

izjavo, ki je priložena tej vlogi. 

 

Kraj in datum ______________________                    _____________________ (lastnoročni podpis)  

 

V primeru mladoletne osebe podpisani ____________________ soglašam z njeno včlanitvijo.  

Kraj in datum ______________________                    _____________________ (lastnoročni podpis)  

 

UGOTOVITEV: 

Upravni odbor Društva za naravni bodybuilding je na svoji seji dne ________________ ugotovil, 

da kandidat izpolnjuje / ne izpolnjuje pogoje za članstvo v Društvo za naravni bodybuilding, ki so 

določeni v statutu in pravilniku, zato se ga s tem dnem sprejme / ne sprejme v redno članstvo. 

 Novemu članu je izdana članska izkaznica št.: ____________ ~ _________________. 

 

____________________________ (žig in podpis uradne osebe) 

 

 

 



 

I Z J A V A 

 

 

Podpisani _________________________ se strinjam, da Društvo za naravni bodybuilding in zveze 

ter združenja, katerih član je, v svojih zbirkah podatkov vzpostavijo, zbirajo, vodijo, posredujejo, 

uporabljajo, obdelujejo in shranjujejo naslednje moje osebne podatke:  

 ime in priimek,  

 naslov stalnega in morebitnega začasnega prebivališča,  

 datum in kraj rojstva,  

 državljanstvo,  

 telefonske številke,  

 naslov elektronske pošte  

in sicer z namenom vodenja:  

 zbirke članstva,  

 izvajanja članskih obveznosti in funkcij, 

 informiranj in obveščanj o dogodkih, ki jih organizira Društvo za naravni bodybuilding 

 evidence tekmovalcev,  

 evidence o prejemnikih priznanj in  

 evidence o aktualnih disciplinskih ukrepih.  

 

Zavedam se, da ima Društvo za naravni bodybuilding pravico uvesti proti meni disciplinski 

postopek, če ugotovi, da sem na prvi strani te vloge navedel zavajajoče ali netočne podatke.  

 

Kraj in datum ______________________                    _____________________ (lastnoročni podpis)  

  


