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PRISTOPNA  IZJAVA 
 
 
Spodaj podpisani-a se vpisujem ____________________________ v Klub gorskih tekačev Papež. 
 
Podatki: 

Ime: 

Priimek: 

Naslov: 

Poštna št.: 

Mobi številka: 

E-mail: 

 
KGT Papež se zavezuje, da bo osebne podatke obdeloval skladno z veljavnimi 
nacionalnim Zakonom o varstvu podatkov in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES 
(Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL. L. 119, 4. 5. 2016, str. 1–88). Osebni podatki 
se zbirajo samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so 
bili zbrani ali nadaljnje uporabljeni oz. do preklica privolitve, potem pa jih trajno 
izbrišemo. 
 
S svojim podpisom potrjujem, da poznam pravice in obveznosti, ki izhajajo iz članstva, 
da sem seznanjen s temeljnim namenom delovanja društva, da sem se predhodno 
seznanil s statutom in drugimi akti društva, jih sprejemam in spoštujem. S podpisom 
potrjujem, da dovoljujem prevoz sebe na vadbo, tekmovanje in treninge ter da v primeru 
nezgode ne bom zahteval nobene odškodnine od kluba, voznika ali vadečega trenerja. S 
podpisom dovoljujem hrambo podatkov. Zavezujem se tudi, da se bo bom udeleževal 
klubskih aktivnosti in da bom redno plačeval članarino, vadnino. 

 
                                                                                     
 

Kamnik, ________________                                                                          Podpis:_____________________ 

 
 



KLUB GORSKIH TEKAČEV PAPEŽ 
Mira  in Dušan Papež 
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Tel: +386 (0)1 839 11 69, Fax: +386 (0)1 831 71 66, Mobi: +386 (0)41 683 016 

 

 

PRIJAVNICA ZA REGISTRACIJO PRI AZS 
 
Vsak atlet mora biti registriran pri Atletski zvezi Slovenije, če želi nastopiti na atletskih 
tekmovanjih in na mednarodnih tekmovanjih za gorske teke. 
 
Registracija poteka preko informacijskega  sistema AZS (naprej: IS AZS). To je aplikacija, 
ki je namenjena upravljanju podatkov o društvih, športnikih in ostalih članih društev, v 
nadaljevanju pa tudi spletni prijavi na tekmovanja ter vodenju evidence rezultatov 
atletov, tekmovanj in dosežkov slovenske atletike. 
 
Za registracijo potrebujemo podatke (prosim, izpolnite z velikimi tiskanimi črkami). 
Izpolnjeno prijavnico s sliko  v .jpg obliki pošljete preko maila: kgtpapez@gmail.com  
 
 
IZPOLNITE ZAHTEVANE PODATKE: 
 
Priimek: _____________ 

Ime: _______________ 

Naslov: ________________________________ 

Pošta: ____________________________ 

Mobitel: ___________________________________ 

E-mail: _____________________________________ 

Št. kartice zdravstvenega zavarovanja: ________________________________ 

EMŠO: ___________________________ 

Kraj rojstva: _____________________________ 

TRR račun: ____________________________________________ 

Priloga: slika kot za osebni dokument v jpg formatu 

 
 

S podpisom potrjujem, da se strinjam z registracijo in posredovanjem podatkov. 
 

 
 

Podpis atleta: ____________________________ 
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