Obrazec za vpis osnovne organizacije v register članic Gimnastične zveze Slovenije

OBRAZEC1 ZA VPIS OSNOVNE ORGANIZACIJE
V REGISTER ČLANIC GIMNASTIČNE ZVEZE SLOVENIJE
PODATKI OSNOVNE ORGANIZACIJE
Naziv / ime:
Naslov:

Pošta:

Telefon:
Mobilni telefon:
Elektronski naslov:
Naslov spletne strani:
Davčni zavezanec:

☐ DA

☐ NE

Davčna številka:
Matična številka:
Številka bančnega računa:
Naziv banke:
Število članov:
PODATKI O ZAKONITEM ZASTOPNIKU
Ime in priimek:
Naslov:

Pošta:

Mobilni telefon:
Elektronski naslov:
PODATKI O SEKRETARJU
Ime in priimek:
Mobilni telefon:
Elektronski naslov:
PANOGE IN PROGRAMI DRUŠTVA
Gimnastične panoge,
ki jih društvo izvaja:

☐

Moška športna gimnastika

☐

Ženska športna gimnastika

☐

Ritmična gimnastika

☐

Gimnastika za vse

☐

Aerobika

☐

Akrobatika

Nacionalni program in program športa v lokalni skupnosti:

Programi, ki jih
društvo izvaja:

1

☐

Interesna športna vzgoja otrok in mladine (netekmovalna)

☐

Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport

☐

Športna rekreacija (osebe starejše od 20 let)

☐

Kakovostni šport

☐

Vrhunski šport (kategorizirani športniki)

☐

Šport invalidov

Obrazec je priloga Pravilnika o včlanitvi osnovnih organizacij v Gimnastično zvezo Slovenije.
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Programi Gimnastične zveze Slovenije

Programi, pri katerih
sodeluje društvo:

☐

Gimnastika v OŠ

☐

Mini gimnastične zvezde

☐

Dan gimnastike

☐

Gimnastične počitnice

☐

Dnevi slovenske gimnastike

☐

Gimnastika za odrasle

☐

Gimnastika za najmlajše

☐

Gimnastične zvezde

☐

Odpiramo vrata gimnastičnih dvoran

INFRASTRUKTURA DRUŠTVA
Nepremičnina2:

☐

lastnik nepremičnine

☐

solastnik nepremičnine

☐

najemnik nepremičnine

☐

nimamo nepremičnine

Površina nepremičnine:
m2
Nepremičnina obsega:

pisarna

m2

sejna soba

m2

telovadnica I

m2

telovadnica II

m2

sanitarije

m2

gostinski lokal

m2

parkirni prostor

m2

drugo: -

m2

-

m2

Leto izgradnje nepremičnine:
Leto zanje obnove nepremičnine:

Kraj in datum: ___________________________

žig

________________________________
podpis odgovorne osebe društva

2 če izberete »v lasti nimamo nepremičnine«, prosimo ne izpolnjujte nadaljnjih vprašanj glede infrastrukture
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