
PRISTOPNA IZJAVA 

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.

Varstvo osebnih podatkov

Društvo vodi evidenco članov in njihovih osebnih podatkov. Društvo 
zbira in hrani osebne podatke svojih članov v skladu z zakonom, ki 
ureja varstvo osebnih podatkov, in sicer izključno za namene ter cilje 
društva. 

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 in dolžnosti članov

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 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.• 

PLESNO DRUŠTVO SWINGKIDS

za nove člane

Članarina (10 €) je plačana. Datum:                                Plačilo prevzel:



Predstavitev društva

Plesno društvo SwingKids je samostojna, prostovoljna in nepridobitna 
kulturno-športna organizacija, ki povezuje plesalce in ljubitelje plesov iz 
swing plesne družine.
Društvo je ustanovljeno z namenom, da skrbi za razvoj predvsem 
rekreativne in profesionalne plesne kulture s ciljem združevati plesalce za 
organiziranje plesnih aktivnosti. 

Društvo je bilo ustanovljeno dne 21. 1. 2013 v Ljubljani. Pred tem so bili 
SwingKids neformalno povezana skupina, v okviru katere so posamezniki 
organizirali plesne večere in ostale dogodke.

Osnovne dejavnosti društva so predvsem:
organiziranje plesnih in kulturnih prireditev,• 
zastopanje interesov društva v javnosti,• 
spodbujanje novih oblik plesne dejavnosti,• 
povezovanje in sodelovanje s sorodnimi organizacijami, ustanovami, • 
skupinami in posamezniki s področja plesne ter kulturne dejavnosti 
v Republiki Sloveniji in tujini.

PRISTOPNA IZJAVA

Prosimo, pišite čitljivo.
(*polja z zvezdico so obvezna)

Ime in priimek*: 

Datum rojstva*:                    Telefon: 

Naslov (ulica, kraj): 

E-mail naslov*: 

Izjavljam, da želim postati član/članica Plesnega društva SwingKids ter 
da sem seznanjen/seznanjena s statutom društva in da ga bom spoštoval/
spoštovala. 
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.

Datum:                                                                   Podpis:

Prosimo, obkljukate: 
       Obveščajte me o dogodkih in ugodnostih društva.
       Želim aktivno sodelovati v društvu - moja znanja:

 

Moji predlogi:

Prednosti članstva

Članstvo v društvu članom omogoča:
     dostopnejše udeleževanje na dogodkih, ki jih organizira društvo:
       • popusti pri vstopninah na dogodke,
       • popusti pri udeležbah na delavnicah, 
       • popusti pri tečajih
       • občasni brezplačni tečaji koreogra�ij,
       • možnost sodelovanja pri plesnih nastopih,
     aktivnejše sodelovanje pri organizaciji in izvajanju dejavnosti društva,
     redno obveščanje o swing dogodkih.

Vizitka
Ime: Plesno društvo SwingKids
Naslov: Ulica Goce Delčeva 23, 1000 Ljubljana
E-pošta: swingkids.slovenija@gmail.com
Spletna stran: www.swingkids.si


