Prijavnica za člane društev – klubov 2009/2010
DRUŠTVO – KLUB:
Priimek:
EMŠO (tekmovalci obvezno):

Ime:

Št Modre kartice 2008/2009 ali starejše:
Nov član

Če v preteklosti niste bili imetnik Modre kartice, vpišite naslednje podatke:
Datum rojstva:
Kraj rojstva:
Ulica in hišna številka:
Poštna številka:
Telefon:
E-naslov:
Zaposlitev/šola (označite):
učenec
dijak
študent
zaposlen

Spol: M
Kraj pošte:
Št. kartice zdrav. zavarovanja:
nezaposlen
drugo

Če želite prejemati pošto na naslov, ki je drugačen od vašega stalnega prebivališča, vpišite naslednje podatke:
Ulica in hišna številka:
Poštna številka:
PODATKI O TEKMOVALNIH KODAH IN PANOGAH DELOVANJA V SEZONI 2009/2010
SLO:
Kode (tekmovalci vpišite vse kode, ki so vam bile dodeljene):
Status v klubu (označite):
tekmovalec
trener
Panoge (označite):
nordijsko smučanje
alpsko smučanje
smučarski skoki
biatlon
nordijska kombinacija
deskanje na snegu
tek na smučeh

Ž

Kraj pošte:

FIS:
sodnik

IBU:
drugo

smučanje prostega sloga
telemark smučanje
ZUTS

PODATKI O AKTUALNI STROKOVNI USPOSOBLJENOSTI (za člane ZUTS)
Številka ZUTS:
(označite usposobljenost)
Alpsko smučanje
učitelj alpskega smučanja I
učitelj alpskega smučanja II
Biatlon
učitelj biatlona I
učitelj biatlona II
Deskanje na snegu
učitelj deskanja na snegu I
učitelj deskanja na snegu II
Smučarski skoki
trener za smučarske skoke D
trener za smučarske skoke C
Nordijska kombinacija
trener za nordijsko kombinacijo D
trener za nordijsko kombinacijo C
Tek na smučeh
učitelj teka na smučeh I
učitelj teka na smučeh II
Nordijska hoja in tek
učitelj nordijske hoje in teka I
učitelj nordijske hoje in teka II
Smučanje prostega sloga
učitelj smučanja prostega sloga I
učitelj smučanja prostega sloga II
Telemark smučanje
učitelj telemark smučanja I

učitelj alpskega smučanja III
trener alpskega smučanja
učitelj biatlona III
trener biatlona
učitelj deskanja na snegu III
trener deskanja na snegu
trener za smučarske skoke B
trener za smučarske skoke A/Pro
trener za nordijsko kombinacijo B
trener za nordijsko kombinacijo A/Pro
učitelj teka na smučeh III
trener teka na smučeh

učitelj smučanja prostega sloga III
trener smučanja prostega sloga
učitelj telemark smučanja III

učitelj telemark smučanja II

trener telemark smučanja

Izberite vrsto MODRE KARTICE 2009/2010:
• Mala Modra kartica s članskimi ugodnostmi in popusti ter z osnovnim zavarovanjem za primer nezgode in civilne odgovornosti
• Velika Modra kartica paket 55 s članskimi ugodnostmi in popusti, osnovnim zavarovanjem v primeru nezgode
in civilne odgovornosti ter paketom 55 zdravstvenega zavarovanja na potovanjih v tujini z asistenco
• Velika Modra kartica paket 105 s članskimi ugodnostmi in popusti, osnovnim zavarovanjem v primeru nezgode
in civilne odgovornosti ter paketom 105 zdravstvenega zavarovanja na potovanjih v tujini z asistenco
Podpis člana društva – kluba:
Podpis odgovorne osebe društva – kluba:

Datum:
Datum:

Žig:

Strokovno usposobljenost lahko izkazujejo le člani OO ZUTS.
Če posamezni član deluje v društvu – klubu, ki ni OO ZUTS, mora
Naziv OO ZUTS:
poleg izkazanega članstva v društvu – klubu, kjer deluje, pridobiti
tudi status člana ene izmed OO ZUTS, katera potrdi njegovo članstvo.
Podpis odgovorne osebe OO ZUTS:

Datum:

Žig:

Potrjeno pristopnico pošljite na naslov: NOVA ORBITA d.o.o., Modra kartica, Parmova 41, 1000 Ljubljana.
Članarino nakažite na transakcijski račun SZS: 05100-8000016385, namen: članarina Modra kartica, sklic: 00 03110.
Smučarska zveza Slovenije bo osebne podatke člana uporabljala za namene članskega razmerja in jih ne bo posredovala tretjim osebam,
razen partnerjem Modre kartice. Podatke bomo uporabljali in shranjevali skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Cena (označite z X)
25,00 EUR
55,00 EUR
105,00 EUR

