PRIJAVNICA za člane društev- klubov 2022/2023
DRUŠTVO - KLUB
* Priimek

* Ime
Nov član

Št. Modre kartice 2021/2022 ali starejše
EMŠO
(tekmovalci obvezno)

Davčna številka (obvezno za zavarovanje)

Če v preteklosti niste bili imetnik članske izkaznice SZS, vpišite naslednje podatke:
* Datum rojstva

* Kraj rojstva

* Država

* Spol

* Ulica in hišna številka

* Poštna številka

* GSM

* E-naslov

M

Ž
Kraj

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

Ulica in hišna številka

Kraj

*obvezni podatki

PODATKI O TEKMOVALNIH KODAH IN PANOGAH DELOVANJA V SEZONI 2021/2022
Kode (tekmovalci vpišite vse kode, ki so vam bile dodeljene):
Status v klubu (označite):

tekmovalec

SLO

trener

FIS
sodnik

drugo

IBU
podpornik*

FIS KODE
Če želite imeti v sezoni 2022/2023 FIS kodo, označite panoge:

Želim podaljšati/pridobiti FIS kodo

alpsko smučanje

nordijsko smučanje

tek na smučeh

para zimski športi

biatlon

smučarski skoki

smučanje prostega sloga

ZUTS (označite usposobljenost)

deskanje na snegu

nordijska kombinacija

telemark smučanje

PODATKI O AKTUALNI STROKOVNI USPOSOBLJENOSTI (ZA ČLANE ZUTS)
Številka ZUTS
Alpsko
smučanje

UČITELJ pripravnik alp. smučanja

UČITELJ alp. smučanja - 1. stopnja

UČITELJ/TRENER alp. sm. - 2. stopnja

Trener AS - 1. stopnja

TRENER PRO alp. sm. - 2. stopnja

Neorganiziran
smučarski prostor

SMUČARSKI VODNIK - 1. stopnja

Paraalpsko
smučanje

UČITELJ paraalpskega sm. - 1. stopnja

Tek na smučeh

UČITELJ pripravnik teka na smučeh

UČITELJ teka na smučeh - 1. stopnja

UČITELJ/TRENER teka na sm. - 2. stopnja

Tek na rolkah

UČITELJ pripravnik teka na rolkah

UČITELJ teka na rolkah - 1. stopnja

UČITELJ teka na rolkah - 2. stopnja

Smučarski skoki

TRENER sm. skokov - 1. stopnja

TRENER PRO sm. skokov - 2. stopnja

Nordijska
kombinacija

TRENER nordijske komb. - 1. stopnja

TRENER PRO nord. komb. - 2. stopnja

Nordijska hoja

UČITELJ pripravnik nord. hoje in teka

UČITELJ nord. hoje in teka - 1. stopnja

UČITELJ nordijske hoje in teka - 2. stopnja

Biatlon

TRENER pripravnik biatlona

TRENER biatlona - 1. stopnja

TRENER PRO biatlona - 2. stopnja

Smučanje
prostega sloga

UČITELJ pripravnik sm. prostega sloga

UČITELJ sm. prostega sloga - 1. stopnja

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

Telemark
smučanje

UČITELJ pripravnik telemark sm.

UČITELJ telemark smučanja - 1. stopnja

UČITELJ/TRENER telemark sm. - 2. stopnja

Deskanje na
snegu

UČITELJ pripravnik desk. na snegu

UČITELJ deskanja na snegu - 1. stopnja

UČITELJ/TRENER desk. na snegu - 2. stopnja

UČITELJ deskanja na snegu - 1. stopnja
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DVOJNO ČLANSTVO
Strokovno usposobljenost lahko izkazujejo le člani OO ZUTS. Če posamezni član deluje v društvu – klubu, ki ni OO ZUTS, mora poleg izkazanega članstva v
*
društvu – klubu, kjer deluje, pridobiti tudi status člana ene izmed OO ZUTS, katera potrdi
njegovo članstvo.

Naziv OO ZUTS:

Podpis odgovorne osebe OO ZUTS:

Datum:

Žig:

ČLANSKE IZKAZNICE SLOSKI KLUB 2022/2023
Izberite vrsto članske izkaznice SLOSKI Klub 2022/2023 (označite z X):

Aktivni član (25 EUR)

Podporni član (5 EUR)

Aktivni paket 12 (37 EUR)

Aktivni paket 80 (105 EUR)

Podporni paket 12 (17 EUR)

Podporni paket 80 (85 EUR)

Aktivni paket 20 (45 EUR)

Aktivni paket 120 (145 EUR)

Podporni paket 20 (25 EUR)

Aktivni paket 120 (125 EUR)

Aktivni paket 70 (95 EUR)

Aktivni paket 220 (245 EUR)

Podporni paket 70 (75 EUR)

Podporni paket 220 (225 EUR)

Zavarovanja poklicne odgovornosti (12 EUR)
AKTIVNI ČLAN

PODPORNI ČLAN

Fizična oseba, ki je včlanjena v društvo, ki je član SZS in ima plačano članarino ter
je s svojo dejavnostjo intenzivno vpeta v trenažni in tekmovalni proces SZS. Med
aktivne člane spadajo tekmovalci, trenerji, sodniki, delegati in člani ZUTS.
Aktivni člani svojo članstvo v SLOSKI Klubu izkazujejo s člansko izkaznico v obliki
fizične kartice.

Fizična oseba, ki je včlanjena v društvo, ki je član SZS in ima plačano članarino in ni
intenzivno vpeta v trenažni in tekmovalni proces SZS. Med podporne člane spadajo
podporniki, starši in drugi člani, ki podpirajo smučarske športe. Podporni člani
svojo članstvo v SLOSKI Klubu izkazujejo s člansko izkaznico v obliki virtualne
personalizirane QR-kode.
*Podporni član je lahko samo tista oseba, ki ima status v klubu opredeljen kot Podpornik.

Paket
zavarovanja

Nezgodno
zavarovanje
Nezgodna
smrt

Nezgodna
invalidnost nad 10 %
(progresija nad 50 %)

Bolnišnični
dan od 4.
dneva dalje

Zavarovanje splošne
(civilne) odgovornosti

Zavarovanje vlomske
tatvine smuči

Odgovornost za poškodovanje
oseb in poškodovanje stvari**

Najem smuči ali smučarske
deske, vključno s pripadajočimi
vezmi in smučarskimi palicami

Zavarovanje v tujini
z asistenco - tujina
Skupna
zavarovalna vsota
15.000 €, ves svet

Skupna zavarovalna
vsota 50.000 €, svet
brez ZDA in Kanade

Skupna
zavarovalna vsota
50.000 €, ves svet

Skupna
zavarovalna vsota
200.000 €, ves svet

Zavarovanje
splošne (civilne)
odgovornosti 12
PAKET 20

(bivša Modra kartica Plus)

PAKET 70

(bivši Paket 85)

PAKET 80

(bivši Paket 100)

PAKET 120
(bivši Paket 140)

PAKET 220
(bivši Paket 235)

**Zavarovanec je pri vsakem zavarovalnem primeru udeležen s franšizo, ki znaša 10 % od odškodnine, vendar v absolutnem znesku najmanj 100 EUR.
Izbrano vrsto zavarovalnega paketa je mogoče nadgraditi v kateri koli višji zavarovalni paket. Pri nadgradnji paketa zavarovanja znotraj posamezne sezone je potrebno plačati razliko v ceni med želenim paketom zavarovanj in že izdanim paketom zavarovanj ter
strošek izdelave duplikata (8,00 EUR). Navodila za ravnanje v primeru nezgode in bolezni najdete na spletni strani sloski.si

Soglašam, da društvo - klub katerega član sem obdeluje moje osebne podatke za namen članskega razmerja in za namen obveščanja o ugodnostih in aktivnostih katere izvaja.
Soglašam, da SZS obdeluje moje osebne podatke za namene članskega razmerja in za namen obveščanja o ugodnostih, vezanih na članstvo v SZS, ter izvajanje
ostalih aktivnosti katere izhajajo in statusa društva v javnem interesu. Smučarska zveza Slovenije –Združenje smučarskih panog bo osebne podatke člana uporabljala
za namene članskega razmerja in jih ne bo posredovala tretjim osebam, razen partnerjem SLOSKI kluba. Podatke bomo uporabljali in shranjevali skladno s predpisi s
področja varstva osebnih podatkov. V teh primerih obdelava osebnih podatkov poteka v okviru s posameznikovo izjavo dopuščenega obsega osebnih podatkov, namena
in dogovorjenih kanalov obveščanja, vse do preklica.
Če je zavarovanec mladoletna oseba, se v okviru kritja obravnavajo tudi zahtevki, če se zaradi ravnanja zavarovanca uveljavljajo zoper njegove starše.
Izbiro lahko kadarkoli spremenite ali se od prejemanja posebnih prilagojenih ponudb odjavite tako, da na elektronski naslov modrakartica@sloski.si pošljete ključno besedo
“odjava” ali tako, da pošljete pisno zahtevo na naslov Smučarska zveza Slovenije, Podutiška cesta 146, 1000 Ljubljana, s pripisom “odjava”.
Smučarska zveza Slovenije bo osebne podatke člana uporabljala za namene članskega razmerja in jih ne bo posredovala tretjim osebam razen partnerjem SLOSKI Kluba.
Podatke bomo uporabljali in shranjevali skladno s predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

PODPIS ČLANA DRUŠTVA - KLUBA /SKRBNIKA*
*Kadar gre za mladoletnega člana, je potreben podpis skrbnika.
Podpis člana

Datum

Podpis odgovorne osebe društva – kluba

Datum

Žig

Podpisano in izpolnjeno prijavnico oddajte v postopke prijave odgovorni osebi v vašem društvu/klubu oziroma sledite njihovemu navodilu. Skrbnik prijavnice je društvo/klub.
Članarina se nakaže na transakcijski račun SMUČARSKE ZVEZE SLOVENIJE: SI56 3000 0000 8786 878, namen: članarina SLOSKI, sklic: SI 00 03123.
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