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Disc golf klub Ljubljana, Linhartova cesta 94, SI-1000 Ljubljana 

 Prijavnica v Disc golf klub Ljubljana za leto 2022 
 
V športno društvo Disc golf klub Ljubljana (v nadaljevanju: DGKL) lahko samostojno pristopi vsak, ki je 
star vsaj 15 let. Za člana, ki je mlajši od 15 let, pristopno izjavo podpiše starš ali skrbnik. Prijavnica 
vsebuje podatke za prijavo na vadbo in za prijavo na panožno športno zvezo (Frizbi zveza Slovenije). 
Prijavnico izpolnite čitljivo.  
 

Ime: ……………………………..………….…..       Priimek: ………..……………………………………………………………….. 

Naslov: …………………………………………………………………………….………………………………………………………….. 

Poštna številka:  ..............................................     Kraj: ………….………………..………..…………………………… 

Datum rojstva: ………………….…………….…….     Mobi: .…….………….……….…………………………………………. 

Elektronski naslov: ………………………………………………………………………….………..………………………………… 

Ime in priimek obeh staršev oz. skrbnikov (samo za mlajše od 15 let): 

………….………………..……………………………………            ………….…….………………..…………………………………… 

Mobi: ………….………………..…………………………………………….………………………....…………………………………… 

PODATKI O PLAČNIKU (če drugače kot zgoraj): 

Ime: ……………………………..………….…..       Priimek: ………..……………………………………………………………….. 

Naslov: …………………………………………………………………………….………………………………………………………….. 

E-naslov plačnika za prejem računov: ….…………………………………………….………………………………………… 

PODPIS člana / starša oz. skrbnika    Datum:  

…………………………………………………………………………..  …………………………………………………….………… 
 
DODATNE POMEMBNE INFORMACIJE (bolezni, omejitve, Ne želim fotografije svojega otroka na FB, spletu …) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

S podpisom soglašam: 
• Da se moji osebni podatki obdelujejo in hranijo za potrebe društva. 

• Da lahko društvo individualne in skupinske fotografije uporablja za predstavitev društva. 

• ČLANARINA: da je včlanitev v DGKL plačljiva. Razumem, da sem lahko samo član kluba in ne obiskujem redne vadbe. 

• VADBA:  Da sem seznanjen, da je mesečno plačilo vadbe pavšal in da se posameznih izostankov od mesečne članarine 
ne odšteva, z izjemo odsotnosti daljših od treh tednov zaradi zdravstvenih razlogov – sporočiti na DGKL e-pošto). 

o Da sem seznanjen, da se zaradi praznikov in počitnic plačilo mesečnega pavšala ne spremeni. 
o Da sem seznanjen, da je potrebno v primeru izpisa le tega javiti pisno na elektronski ali poštni naslov kluba, v 

nasprotnem primeru bo mesečna članarina normalno obračunana. 
o Da sem seznanjen, da je vpis v skupine omejen. V kolikor se zapolnijo vsa mesta v skupini, se upošteva vrstni 

red prijav (glede na datum prvega obiska). 

• Da za morebitne poškodbe, katerih vzrok so nepredvidljivi dejavniki, na katere trener in društvo nimata vpliva, trener 
in društvo ne odgovarjata. 

• Da sem seznanjen, da bodo člani, ki tekmujejo, registrirani v uradni tekmovalni sistem panožne zveze. 

• Da sem seznanjen, da bom na elektronski naslov prejemal tudi obvestila o delovanju društva. 
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Splošni pogoji in določila 

 
Disk golf sezona 
Disk golf igralna sezona traja od marca do oktobra. V tem času poteka tudi organizirana klubska vadba. 
 

Disk golf oprema 
Za igro disk golf potrebujemo naslednjo opremo: diske, nahrbtnik, brisačo, bidon, markerni disk (mini). 
Disk golf se igra v naravi. Oblečemo se športno, obutev je pohodniška. Opremo, oblačila in obutev si vsak 
član priskrbi sam. 
 

Računi 
ČLANARINA društvu se plača enkrat letno. Člani društva imajo določene ugodnosti pri naših poslovnih 
partnerjih. Članarina za leto 2022 znaša 20€. 
 
VADNINA se plačuje za tekoči mesec. Račun pošljemo po elektronski pošti približno 10. vsak mesec. 
Odrasli: 30 € na mesec. 
Otroci in mladina (do 18. leta): 25€ na mesec. 
 

Odjave 
Odjave sprejemamo po e-pošti na naslov (discgolf.klub.ljubljana@gmail.com). Zadnji dan, ko še 
upoštevamo odjavo za tekoči mesec, je 8. v mesecu. Če je le mogoče nas o prenehanju vadbe obvestite 
vsaj 14 dni prej. V nasprotnem primeru bomo račun vseeno poslali. 
 

Rezervacije 
Če veste, da daljši čas (mesec ali več) disk golfa ne boste obiskovali zaradi počitnic, bolezni ali drugih 
okoliščin, vendar želite z disk golfom potem nadaljevati, si lahko rezervirate mesto v svoji skupini tako, da 
nam sporočite, kdaj se bo član zopet vrnil na vadbo. Rezervacije ne zaračunamo. 
 

Fotografiranje otrok in odraslih članov društva 
DGKL lahko za lastne potrebe predstavitve društva v različnih medijih (tiskanih, elektronskih …) uporablja 
individualne in skupinske fotografija članov društva. Tisti, ki ne želite, da se vi ali vaš otrok pojavlja na 
fotografijah društva, nam to sporočite ob vpisu v društvo. 
 

E-pošta 
E-račune potrebujemo za komunikacijo s člani društva oziroma s starši/skrbniki člana (članice) društva. 
Uporabljali ga bomo za pošiljanje računov, obvestil in ostalo komuniciranje. Tretjim osebam vaših e-
računov ne bomo posredovali. 

 
Varovanje in uporaba osebnih podatkov 
 

Osebni podatki odraslih in mladoletnih otrok (člani društva) se lahko uporabljajo ali obdelujejo za potrebe 
Športnega društva Disc golf klub Ljubljana v skladu s sprejetimi splošnimi akti društva. Podatke hranimo v skladu z 
zakoni o varstvu podatkov. 
 
Javno dostopni podatki odraslih in mladoletnih otrok (člani društva), ki po naravi, vsebini ali namenu ne posegajo v 
zasebnost posameznika (npr. fotografije, video ali zvočni posnetki dejavnosti in aktivnosti otrok na disk golf vadbi, 
treningu, tekmovanju ter druge podobne aktivnosti), se lahko uporabljajo za objavo na spletnih straneh društva, v 
strokovnih člankih ali drugih javnih medijih. 
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