
 

PRIJAVNI LIST IN SOGLASJE ZA UPORABO OSEBNIH PODATKOV  – KK DRAVOGRAD 
VELJA ZA SELEKCIJE KK DRAVOGRAD: U19, U17, U15, U13 SEZONA: 2020/21 (03.08.2020 – 30.06.2021) 

Izpolnite z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI na z zeleno označenih mestih | IZPOLNJEN PRIJAVNI LIST VRNI NA NASLEDNJEM TRENINGU! 
  

IZPOLNI IGRALEC/KA – OBVEZNO IZPOLNITI 
 
Ime in priimek: ________________________________________, rojen/a: ______. ______. ___________, GSM: _______________________________________ 
 

Naslov stalnega bivališča: ______________________________________________________, ___ ___ ___ ___, _______________________________________ 
 

GSM starša/ev: ______________________________________, e – pošta: ______________________________________________________________________ 
 

S podpisom jamčim, da bom obiskoval/a vse treninge KK Dravograd po veljavnem urniku (CELOTNO SEZONO), ter se udeleževal/a tekem KK Dravograd v skladu s 
programom dela klubskih ekip. Zavezujem se, da bom v celoti upošteval/a klubski Pravilnik o obnašanju in obveznostih (shorturl.at/blouO). S podpisom te izjave 
pristopam ali podaljšujem članstvo Društvu KK Dravograd in se obvezujem k spoštovanju pravil društva (pravice/dolžnosti članov: shorturl.at/btvF5). 
 

V/na _________________________________, dne: ____________________________. Podpis igralca/ke: _____________________________________________ 
 

IZPOLNIJO STARŠI – OBVEZNO IZPOLNITI 
Soglasje za uporabo in obdelavo osebnih podatkov 
V času od prijave v Društvo Košarkarski klub Dravograd, Meža 127, Dravograd (v nadaljevanju: Upravljavec) Upravljavec od prijavljenih otrok pridobi določene 
osebne podatke, pri čemer se igralec/ka oz. njegovi/ni zakoniti zastopniki (v nadaljevanju: Udeleženec) strinjajo z uporabo in obdelavo teh osebnih podatkov v 
skladu s tem Prijavnim listom in Soglasjem za uporabo osebnih podatkov (v nadaljevanju: Soglasje). Šteje se, da se Udeleženec v celoti strinja s tem Soglasjem in 
ga potrjuje, ko je izvedel postopek prijave. Upravljavec bo z osebnimi podatki Udeležencev upravljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, splošnimi akti 
Upravljavca in tem Soglasjem, ki opredeljuje način in metode, uporabljene v povezavi z varovanjem, zbiranjem, uporabo in posredovanjem osebnih podatkov. 
Osebni podatki, ki jih Upravljavec pridobi od Udeleženca, so: 
 

Ime in priimek (ne vnašate tukaj) Datum rojstva (ne vnašate tukaj) GSM številka (ne vnašate tukaj) 
Naslov stalnega bivališča (ne vnašate tukaj) GSM starša/ev (ne vnašate tukaj) e-pošta starša/ev udeleženca (ne vnašate tukaj) 
Telesni višina in teža (meritev na treningu) Igralno mesto (določi trener, ne vnašate tukaj) EMŠO (ne vnašate tukaj) 

 

Upravljavec lahko osebne podatke, ki jih pridobi od Udeleženca, poveže v tabelo, ki bo služila izključno interni uporabi Upravljavca in sicer: za vodenje evidence o 
igralcih, za prijavo igralcev in potrditev pravic nastopa pri Košarkarski zvezi Slovenije, za razporeditev igralcev po vadbenih skupinah in podobno v okviru trenažnega 
procesa, za pošiljanje elektronskih obvestil z uporabnimi informacijami za Udeležence, za objavo spiska igralcev na spletni strani www.koroska-kosarka.si in 
socialnih omrežjih. Nobeden od pridobljenih osebnih podatkov Udeleženca se ne bo uporabljal v poslovne ali promocijske namene Upravljavca. Osebne podatke bo 
Upravljavec uporabljal ali razkril le za namene, zaradi katerih jih je z vašim privoljenjem zbiral oziroma na zahtevo uradnih organov Republike Slovenije. Udeleženci 
imajo kadarkoli pravico zahtevati od Upravljavca, da njihove osebne podatke izbriše iz zbirk (baz) osebnih podatkov Upravljavca. To nam sporočite na elektronski 
naslov kkdravograd@gmail.com. S podpisom soglašate z uporabo in obdelavo zgoraj navedenih osebnih podatkov v zgoraj navedenih pogojih. 
Upravljavec: Društvo Košarkarski klub Dravograd, Meža 127, 2370 Dravograd 
 

Spodaj podpisani(a) ______________________________________________, oče/mati/skbnik zgoraj omenjenega Udeleženca, sem seznanjen(a) z njegovim 
udejstvovanjem pri klubu: 
 

- strinjam se, da igralec igra in trenira košarko v KK Dravograd in spoštuje pravila kluba; 
- strinjam se in potrjujem Soglasje za uporabo in obdelavo osebnih podatkov; 
- strinjam se, da se fotografije in video posnetki s klubskih dogodkov, na katerih bo tudi moj otrok, objavljajo na klubski spletni strani in socialnih omrežjih; 
- po najboljših močeh bom spremljal(a) otrokovo usklajevanje šolskih, obšolskih in klubskih obveznosti, ter posredoval(a) ob morebitnih težavah, a vedno po 

dogovoru s trenerji; pri tem se zavedam, da igralec za normalen razvoj svojih sposobnosti potrebuje konstantno vadbo brez večjih prekinitev, in se od njega 
pričakuje disciplinirano razporejanje vseh obveznosti in upoštevanje klubskega Pravilnika o obnašanju in obveznostih (http://goo.gl/fruZ6A ); 

- zavedam in strinjam se, da igralec igra in trenira na lastno odgovornost; preventivno mora pridobiti pozitivno mnenje zdravnika za ukvarjanje s košarko, ob 
morebitnih zdravstvenih težavah pa je dolžan poiskati zdravniško pomoč; vsi treningi potekajo pod strokovnim vodstvom klubskih trenerjev; s strani Košarkarske 
zveze Slovenije moramo pred začetkom rednih tekmovanj posredovati dopis v katerem: »Zagotavljamo in obvezujemo se, da bodo na prvenstvenih tekmah 
državnega  prvenstva mlajših starostnih kategorij v kategoriji (izbrana selekcija) v (tekoči) sezoni nastopali za naš klub samo tisti  igralci, ki imajo zdravniško 
potrdilo ustrezne zdravstvene ustanove;« v izogib kasnejšim problemom, ker v klubu ne poznamo zdravstvenega stanja otrok, predlagamo, da za igralca 
pridobite ustrezno zdravniško potrdilo, iz katerega je razvidno, da lahko igra košarko; potrdilo lahko dobite pri svojem osebnem zdravniku; v kolikor potrdila ne 
bomo prejeli, sklepamo, da je otrok zdrav, s podpisom pa starši jamčite za njegovo zdravje in odgovarjate za morebitne posledice; 

- zavezujem se, da bo igralec redno plačeval mesečno članarino v skladu s klubskim pravilnikom (http://goo.gl/HdVyBk), s katero se pokrije del stroškov vadbe; 
članarina se plačuje za tekoči mesec do 10. v mesecu oziroma preko trajnika 18. v mesecu; strinjam se, da me obveščate v primeru zamujanja s plačili, ki je 
daljše od 30 dni; članarino želimo plačevati na ta način (izberite - obkrožite eno od možnosti): 

 

                          A – preko trajnega naloga ali elektronske banke   |   B – z gotovino na treningu 
 

* V primeru, da član ali starši člana članarine ne zmorete plačevati se lahko z vodstvom kluba dogovorite za oprostitev plačevanja članarine (delno ali v celoti). O 
oprostitvi plačila članarine  odloča UO Društva KK Dravograd, na svoji prvi redni seji po prejetju vloge. O odločitvi se vlagatelj in trener pisno obvestita. 

- strinjam se in dajem dovoljenje, da igralec na gostujoče tekme odhaja na način in s sredstvi prevoza, ki ga bo omogočil klub oziroma starši (v skladu z 
dogovorjenim načinom in sredstvi prevoza, ki bodo sprejeti za tekočo sezono);  

- strinjam se z vsemi ukrepi, ki jih bo KK Dravograd sprejel za zajezitev širjenja okužb z novimi virusi; KK Dravograd se zavezuje, da bo v celoti sledil priporočilom 
Nacionalnega instituta za javno zdravje, Košarkarske zveze Slovenije, Občine Dravograd (Dravita), posameznih šol in prevoznikov na gostujoče tekme; 

- strinjam se z vsemi ukrepi in protokoli prihodov/odhodov s treningov in tekem, ki jih bo KK Dravograd sprejel za zajezitev širjenja okužb; 
 

V/na ___________________________________, dne: _________________________. Podpis starša/skrbnika: _________________________________________ 
 

KONTAKTNI PODATKI 
Mladinci U19, pionirke U15 Kadeti U17 A, pionirji U15 Kadeti U17 B Pionirji U13, pionirji U11 

Uroš Krevh (040 465 713) Miha Čop (031 650 855) Matic Burjak (031 508 048) Mitja Ban (041 755 648) 

uros.krevh@gmail.com cop.mihael@gmail.com matic.burjak@telemach.net mitja.chelsea@gmail.com 

E-pošta: kkdravograd@gmail.com Splet: www.koroska-kosarka.si 

Naslov kluba: Košarkarski klub Dravograd, Meža 127, 2370, Dravograd  
 


