Industrijska cesta 11
5000 Nova Gorica
Davčna št.: 72113472
Ma čna št.: 4026675000

Pristopna izjava Športno kulturnega društva Magma X
Ime in priimek:
Datum rojstva:
Domači naslov:
Poštna št.:

Kraj rojstva:
(ulica, hišna številka)

Pošta:

E-naslov:
Tel./gsm:
Spodaj podpisani/a izjavljam, da se s podpisom te Pristopne izjave včlanjujem v Športno kulturno
društvo Magma X. Soglašam s statutom in drugimi ak društva ter se zavezujem, da bom pravočasno
izpolnjeval obveznos do društva.
S podpisom potrjujem pravilnost zgoraj navedenih osebnih podatkov in se strinjam z njihovo uporabo
v skladu s cilji društva in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Soglašam, da sme društvo
javno objavlja skupinske in individualne posnetke na fotograﬁjah, videoposnetke, zvočne ali ﬁlmske
posnetke prireditev, ki jih organizira društvo ali na katerih nastopajo člani društva.
Ugodnos ki jih prinaša članstvo v Športno kulturnem društvu Magma X bom lahko koris /a od
dneva, ko društvo prejme izpolnjeno in podpisano pristopno izjavo, s priloženim odrezkom o plačilu
članarine.
Z plačilom članarine v letu 2016 bom član društva do 31.8.2017.

Datum:

Podpis:

PISNO SOGLASJE ZAKONITEGA ZASTOPNIKA
(za včlanitev otroka mlajšega od 15 let)
Soglašam, da se moj otrok _________________________________, roj. _______________________
(ime in priimek)

včlani v Športno kulturno društvo Magma X.

Ime in Priimek zakonitega zastopnika: ___________________________________________________
Datum:
PRISTOPNA IZJAVA ŠPORTNO KULTURNEGA DRUŠTVA MAGMA X

Podpis:
→

Industrijska cesta 11
5000 Nova Gorica
Davčna št.: 72113472
Ma čna št.: 4026675000

Članarina:
Članarina za sezono 2016/2017 znaša 20€/osebo.
Članarina za posameznike, člane ekip, kateri zastopajo društvo na državnih tekmovanjih znaša 65€.
Članarina se plača neposredno na račun društva:
TRR: 05100-8013174338, odprt pri Abanki Vipa d.d.
Izpolnjeno in podpisano pristopno izjavo, z priloženim odrezkom o plačilu članarine posredujete
društvu na recepciji bowlinga centra Magma X ali po poš , na naslov: Športno kulturno društvo
Magma X, Industrijska cesta 11, 5000 Nova Gorica.
Po prejemu izpolnjene pristopne izjave vas bomo eviden rali kot člana društva.
Ugodnos za člane društva
Bowling:
- Cena igre je 1,70 €.
- 10% popusta pri nabavi bowling rekvizitov v centru Magma X
O dogajanju, novos h, prihajajočih turnirjih, ugodnos h in drugih ak vnos h vas bomo obveščali
preko elektronske pošte na e-naslov naveden v tej pristopni izjavi.
Termin za bowling treninge:
- Ponedeljek, torek, sreda, četrtek in nedelja v času odprtja bowlinga v centru Magma X.
- V obdobju od 1.11. do 31.3., ob nedeljah od 17:00 dalje.
- Petek in sobota od odprtja centra do 20:00.
Potrebna je predhodna rezervacija.
Za vse dodatne informacije smo na voljo na:
T: 08 200 4820,
Gsm: 041 748 527 Uroš.
E: drustvomagmax@gmail.com
V kolikor boste želeli spremeni podatke ali se izpisa iz društva, lahko to storite pisno na naslov
društva.

Športno kulturno društvo Magma X

PRISTOPNA IZJAVA ŠPORTNO KULTURNEGA DRUŠTVA MAGMA X

→

