Član fizična oseba (ime in priimek ter naslov):
_____________________________________________________________________________________________________________
Član pravna oseba (naziv, naslov, zakoniti zastopnik):
_____________________________________________________________________________________________________________
(v nadaljnjem besedilu član)
in
NOGOMETNI KLUB INTERBLOCK, Tesovnikova ulica 54, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa predsednik Igor Pušnik
(v nadaljnjem besedilu: NK Interblock)
sklenejo naslednjo
POGODBO O ČLANSTVU
1.

člen

S to pogodbo se stranki dogovorita o članstvu v NK Interblock, na osnovi katerega izhajajo naslednje
dolžnosti in pravice. Na osnovi 12. člena statuta NK Interblock lahko član kluba postane vsaka fizična ali
pravna oseba, ki izpolni naslednje pogoje:
• klubu izroči pisno vlogo v kateri navede, da želi postati član kluba in da sprejema statut in druge
splošne akte kluba ter vse pravice in obveznosti člana kluba,
• plača članarino, ki jo za posamezne kategorije članstva določa upravni odbor.
Člani kluba imajo naslednje obveznosti:
•
da redno plačujejo letno članarino,
•
da spoštujejo določbe tega statuta in drugih splošnih aktov kluba ter sklepov organov kluba,
•
da odgovorno opravljajo funkcije, na katere so izvoljeni,
•
da s svojim ravnanjem klubu ne povzročajo materialne ali moralne škode,
•
da se po najboljših močeh zavzemajo za doseganje čim boljših rezultatov,
•
da člani - nogometaši izvršujejo vse športne aktivnosti (treningi, tekmovanja, ipd.) po navodilih
trenerjev in drugih strokovnih oseb.
Na osnovi izpolnjenih obveznosti člana izhajajo pravice, ki so navedene v statutu NK Interblock na spletni
strani. Bistvene pravice članov, ki izhajajo iz statuta, so:
•
da volijo in so voljeni v organe kluba,
•
da sodelujejo in odločajo na zboru članov v skladu s tem statutom,
•
da sodelujejo pri delu organov kluba s svojimi predlogi in mnenji,
•
da so seznanjeni s poslovanjem kluba in njegovim finančno materialnim poslovanjem,
•
da sodelujejo pri dejavnostih kluba.
Pravice člana kluba, ki je pravna oseba, izvršuje fizična oseba, ki je po zakonu pooblaščena za zastopanje te
pravne osebe.

2.

člen

NK INTERBLOCK bo osebne podatke člana hranil in uporabljal izključno za namen klubske evidence in jih
varoval skladno z veljavnimi predpisi.
3.

člen

Član kluba ter NK Interblock se dogovorimo, da bomo spoštovali etična pravila v klubu, ki so objavljena na
spletni strani kluba ter Pravila Fair play objavljena na spletni strani Nogometne zveze Slovenije.
Član se zavezuje, da bo:
a) Morebitne spore v klubu reševal sporazumno z vpletenimi.
b) V sredstvih javnega obveščanja ne bo negativno in slabšalno poročal/a o delu ali odnosu trenerja in
ostalih članov kluba.
c) S svojim zgledom bo pozitivno deloval/a na ostale člane kluba.
d) Na vsakem treningu in tekmi se bo dostojno vedel/a in športno navijal/a. Obenem ne bo žaljiv/a do
uradnih oseb na tekmi (sodnikov, delegatov, športnih funkcionarjev), članov nasprotnih ekip, nasprotnih
trenerjev, funkcionarjev in gledalcev.
e) Tekme in treninge ne bo spremljal/a za golom temveč na tribuni.
f) Na treningih in tekmah ne bo vpil/a oz. vodil/a igralce, kako naj ravnajo v danem trenutku. Za te stvari je
zadolžen trener. Ukvarjal/a se bo le s spodbujanjem in nagrajevanjem truda posameznikov in ekipe NK
INTERBLOCK.
g) Zaveda se, da v vsakem trenutku predstavljam NK INTERBLOCK in slovenski šport, zato se bo obnašal/a
po načelih Fair playa objavljenih na spletni strani NZS.
4.

člen

Pogodba prične veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. Pogodba izteče ob neplačilu letne
članarine ali izteku donatorske oziroma sponzorske pogodbe, prestopu v drug klub, zaradi disciplinskih
razlogov, o katerih odloča upravni odbor.
Pogodba je sklenjena v dveh izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po en izvod.

V ____________ dne ____________
Član (ime in priimek):
podpis :
V Ljubljani, dne __________________
NK Interblock, predsednik Igor Pušnik

