PRIJAVNICA
za člane društev - klubov

2021/2022
DRUŠTVO – KLUB:
Priimek:

Datum rojstva:

Kraj rojstva:

Ulica in hišna številka:
Telefon:

Spol:

Poštna številka:

M

Ž

Kraj pošte:

E - naslov:

Če želite prejemati pošto na naslov, ki je drugačen od vašega stalnega prebivališča, vpišite naslednje podatke:
Ulica in hišna številka:
Poštna številka:

Kraj pošte:

PODATKI O TEKMOVALNIH KODAH IN PANOGAH DELOVANJA V SEZONI 2020/2021

sodnik

drugo

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

FIS KODE
Če želite imeti v sezoni 2021/2022 FIS kodo, označite:
Želim podaljšati/pridobiti FIS kodo

PANOGE (označite)
alpsko smučanje
biatlon
deskanje na snegu

nordijsko smučanje
smučarski skoki
nordijska kombinacija
tek na smučeh

smučanje prostega sloga
telemark smučanje
ZUTS (označite usposobljenost)

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

UČITELJ alpskega smuč. - 1.stopnja
alpskega smuč. - 1.stopnja

UČITELJ/TRENER alpskega smuč. - 2.stopnja
TRENER PRO alpskega smuč. - 2.stopnja

UČITELJ pripravnik teka na smučeh

UČITELJ teka na smučeh - 1.stopnja

UČITELJ/TRENER teka na smučeh - 2.stopnja
UČITELJ teka na rolkah - 2.stopnja

Alpsko smučanje

UČITELJ pripravnik alpskega smuč.

Neorganiziran smuč. prostor

SMUČARSKI VODNIK - 1.stopnja

Paraalpsko smučanje

UČITELJ paraalpskega smučanja - 1.stopnja

Tek na smučeh
Tek na rolkah

UČITELJ pripravnik teka na rolkah

UČITELJ teka na rolkah - 1.stopnja

Smučarski skoki

TRENER smučarskih skokov - 1.stopnja

TRENER PRO smučarskih skokov - 2.stopnja

Nordijska kombinacija

TRENER nordijske kombinacije - 1.stopnja

TRENER PRO nordijske kombinacije - 2.stopnja

Nordijska hoja

UČITELJ pripravnik nord. hoje in teka

UČITELJ nord. hoje in teka - 1.stopnja

UČITELJ nord. hoje in teka - 2.stopnja

Biatlon

TRENER pripravnik biatlona
UČITELJ pripravnik smuč. prostega sloga

TRENER biatlona - 1.stopnja

TRENER PRO biatlona - 2.stopnja

UČITELJ smuč. prostega sloga - 1.stopnja

UČITELJ/TRENER smuč. pr. sloga - 2.stopnja

UČITELJ pripravnik telemark smučanja
UČITELJ pripravnik deskanja na snegu
UČITELJ deskanja na snegu- 1.stopnja

UČITELJ telemark smučanja - 1.stopnja

UČITELJ/TRENER telemark smuč. - 2.stopnja

TRENER deskanja na snegu - 1.stopnja

UČITELJ/TRENER desk. na snegu - 2.stopnja

Smučanje prostega sloga
Telemark smučanje
Deskanje na snegu

PODATKI O AKTUALNI STROKOVNI USPOSOBLJENOSTI (za člane ZUTS)

Številka ZUTS:

Izberite vrsto MODRE KARTICE 2021/2022 (označite z X):
Vrsta Modre kartice

Članstvo

Ugodnosti in
popusti

Nezgodno
zavarovanje

Sloski

Zavarovanje
civilne
odgovornosti

Zavarovanje
vlomne
tatvine smuči

Modra kartica (bivša MALA)
Modra kartica PLUS
Modra kartica PAKET 75 (bivša 55)
Modra kartica PAKET 85 (bivša 55 PLUS)
Modra kartica PAKET 100 (bivša 65 PLUS)
Modra kartica PAKET 140 (bivša 105 PLUS)
Modra kartica PAKET 235 (bivša 220 PLUS)

Turistično
zavarovanje
na potovanjih
v tujini z
asistenco

Cena

Označite

v EUR z DDV

zX

25,00
40,00
75,00
85,00
100,00
140,00
240,00

Podpis člana društva - kluba /skrbnika*:
*Kadar gre za mladoletnega člana, je potreben podpis skrbnika.
Podpis odgovorne osebe društva – kluba:
Strokovno usposobljenost lahko izkazujejo le člani OO ZUTS.
Če posamezni član deluje v društvu – klubu, ki ni OO ZUTS, mora

Datum:

Žig:

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: SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE, Modra kartica, Podutiška 146, 1000 Ljubljana.
Članarino nakažite na transakcijski račun SMUČARSKE ZVEZE SLOVENIJE: SI56 3000 0000 8786 878, namen: članarina Modra kartica, sklic: 00 03122.

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 s predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

