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PLESNO DRUŠTVO SWINGKIDS 

PRISTOPNA IZJAVA ZA NOVE ČLANE 

 

Ime in priimek: ……………………………………………………………………………….......   Spol:       M       Ž 

Datum rojstva: …………………………………..……..  Telefon: …………………………………………….…………. 

Naslov (ulica, številka): ……………………………………………………………………………………………………… 

Kraj: ………………………………….…   E-poštni naslov: ……………………………………………………………….. 

S podpisom izjavljam, da želim postati član/članica Plesnega društva SwingKids. Društvu dovoljujem 
zbiranje, obdelavo in uporabo mojih osebnih podatkov za potrebe delovanja društva, pri čemer je 
dolžno ravnati v skladu z določili zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Dovoljujem tudi javno 
objavljanje slikovnega, video in zvočnega materiala, ki prikazuje dejavnost društva in vsebuje moje 

posnetke. Izjavljam, da sem seznanjen/seznanjena s statutom društva, ki ga bom spoštoval/spoštovala. 
 

Datum: ………………………………………..                   Podpis: ……………………………………………… 

Obvestilo o sprejemu članstva in podatke o višini in plačilu letne članarine bo novi član prejel po e-pošti. O sprejetju odloča upravni 
odbor društva. Članarina se plača za eno leto in se ne vrača, v kolikor v tem času član izstopi iz društva. Članarina se plačuje letno. 

Predstavitev društva: 
Plesno društvo SwingKids je samostojna, prostovoljna in nepridobitna kulturno-športna organizacija, ki povezuje 
plesalce in ljubitelje swing plesov. Društvo je ustanovljeno z namenom razvoja rekreativne in profesionalne plesne 
kulture s ciljem združevati plesalce za organiziranje plesnih aktivnosti. Društvo je bilo ustanovljeno 13.02.2013 v 
Ljubljani, pred tem so bili SwingKids pet let neformalno povezana skupina. 
 
Organi društva: 
skupščina: glavni organ, ki je sestavljen iz vseh članov in sprejema temeljne odločitve; 
upravni odbor: izvršilni organ, sestavljen iz največ 11 članov s 3-letnim mandatom; 
nadzorni odbor: 3-članski odbor, ki pregleda letne bilance in odloča o disciplinskih kršitvah. 
 
Kdo lahko postane član društva: 
Član društva lahko postane vsak polnoleten državljan Republike Slovenije, ki se profesionalno ali amatersko 
ukvarja s swing plesom ali je kako drugače povezan z dejavnostmi in namenom društva. Člani plačajo članarino 
enkrat letno za tekoče koledarsko leto. 
 
Pravice članov društva so naslednje: 
da sodelujejo pri dejavnostih društva, da volijo in so voljeni v organe društva, da so obveščeni o delu društva in da 
upravnemu odboru predlagajo kandidate za organe in notranje oblike delovanja društva. 
 
Dolžnosti članov so naslednje: 
da sodelujejo pri dejavnostih in delovanju organov društva, da spoštujejo statut, sklepe in odločitve organov 
društva, da dajejo društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog, da prenašajo svoje 
izkušnje in znanje na mlajše člane društva in da redno plačujejo članarino. 


