PRISTOPNICA
za zunanje člane

2021/2022

Priimek:

Ime:

Če v preteklosti niste bili imetnik Modre kartice, vpišite naslednje podatke:
Ž
Ulica in hišna številka:
Telefon:

Poštna številka:

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:

Strinjam se, da lahko SZS zgoraj vpisan elektronski naslov obdeluje za namene obveščanja o posebnih ugodnostih,
popustih in novostih, ki jih nudi Modra kartica in njeni partnerji. Več o varstvu osebnih podatkov si lahko preberem v
Politiki varstva osebnih podatkov, ki je objavljena na spletni strani www.sloski.si in www.modrakartica.com.

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

Članstvo

Ugodnosti in
popusti

Sloski

Nezgodno
zavarovanje

Zavarovanje
civilne
odgovornosti

Zavarovanje
vlomne
tatvine smuči

Turistično
zavarovanje
na potovanjih
v tujini z
asistenco

Cena

Označite

v EUR z DDV

zX

Modra kartica (bivša MALA)

25,00

Modra kartica PLUS

40,00

Modra kartica PAKET 75 (bivša 55)

75,00

Modra kartica PAKET 85 (bivša 55 PLUS)

85,00

Modra kartica PAKET 100 (bivša 65 PLUS)

100,00

Modra kartica PAKET 140 (bivša 105 PLUS)

140,00

Modra kartica PAKET 235 (bivša 220 PLUS)

240,00

Način plačila članarine:

(označite z X)

• S položnico na transakcijski račun / Smučarska zveza Slovenije, Podutiška cesta 146, 1000 Ljubljana
Številka TRR: SI56 3000 0000 8786 878
Namen: članarina Modra kartica
Sklic: 00 03122
SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE, Modra kartica, Podutiška 146, 1000 Ljubljana
• Na prodajnem mestu Modre kartice / (SZS, www.modrakartica.si, …)
Modro kartico boste prejeli po pošti v nekaj dneh
S podpisom izjavljam, da se želim včlaniti v Smučarsko zvezo Slovenije kot izredni član in pridobiti Modro kartico. Strinjam se s pogoji članstva.
Podpis člana/skrbnika*:
*Kadar gre za mladoletnega člana, je potreben podpis skrbnika.

Datum:

Za člane od 7. do dopolnjenega 15. leta starosti mora zakoniti zastopnik pred mladoletnikovim vstopom v članstvo SZS podati pisno soglasje.

SOGLASJE SKRBNIKA:
Ime in priimek skrbnika:
Spodaj podpisani sem skrbnik

in s oglašam z njeno/njegovo včlanitvijo v Smučarsko zvezo Slovenije.

Podpis skrbnika:

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.

