POGOJI IN INFORMACIJE
Članstvo in pravice članov koronarnega kluba

Černelčeva cesta 15, 8250 BREŽICE
Matična štev.:2096820000
Davčna štev.: 82693480
E-mail:koronarni.klub.brezice@gmail.com
http://koronarni-klub-brezice.si

PRISTOPNA IZJAVA
Skupina __________________________________________________
(Izpolni koronarni klub)

Osebni podatki

Dolžnosti člana kluba so zlasti

( Izpolni član koronarnega kluba)

Ime in priimek ______________________________________________________________
Datum rojstva __________________
Naslov

_____________________

Poklic _______________________

Poštna

številka

1. Članstvo v Koronarnem klubu Brežice je primarno namenjeno bolnikom s stabilno angino
pektoris, po srčnem infarktu, s srčnim popuščanjem, po premostitveni operaciji ali
širitvi koronarnih arterij, z vstavljenimi umetnimi zaklopkami ali srčnim spodbujevalnikom,
s prisotnimi dejavniki tveganja (krvni tlak, sladkor, maščobe).Člani kluba so lahko tudi svojci
ali prijatelji bolnikov.
2. Članstvo začne s podpisom prijavnice, preneha pa s pisno ali ustno izjavo o izstopu, s
črtanjem iz članstva zaradi neplačevanja članarine po prehodnem opominu. Člana črta
upravniodbor.
3. Aktivnosti kluba so: vodena rehabilitacijska vadba pod strokovnim nadzorom vaditeljic, izleti,
druženje, pohodništvo, nordijska hoja in druge zunanje aktivnosti. Podpora in svetovanje pri
spreminjanju nezdravega načina življenja, šola hujšanja, tečaji TPO z AED, obveščanje javnosti,
in sodelovanje s sorodnimi društvi.

__________________

Diagnoza _________________________________________________________

1. Da skrbi za lastno zdravje, da bo upošteval vsa navodila in priporočila pristojnega zdravnika
ali vaditeljice pri rehabilitacijski vadbi in drugih aktivnostih kluba.
2. Da se vključi v vadbene skupine na podlagi svoje telesne zmogljivosti in v prostorih delovanja
spoštuje hišni red.
3. Da redno plačuje članarino in druge prispevke.
4. Da z osebnim prizadevanjem prispeva k napredku in ugledukluba.
5. Da spoštuje pravila kluba in druge sklepe organov kluba.

Pravice člana kluba so
1. Da v skupini daje pobude za delo organov kluba, da sodeluje pri delu kluba, da voli in je izvoljen
v vse organe kluba.
2. Člani kluba so disciplinsko odgovorni za dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu kluba.

Telefonska številka ___________________ Mobitel številka ________________

Varovanje osebnih podatkov članov koronarnega kluba
Podpis
S podpisom pristopam v Koronarni klub Brežice. Izjavljam, da v koronarni klub
pristopam prostovoljno. Klubu dovoljujem obdelavo osebnih podatkov skladno
z zakonodajo. Seznanjen sem in se strinjem s pogoji pristopa v klub.
Kraj
Datum
Lastnoročni podpis

_

_
_

1. Vsak član kluba je seznanjen in se strinja, da klub obdeluje njegove osebne podatke za namene
delovanja kluba zlasti za: vodenje evidence, obveščanje o aktivnostih kluba in spremljanje
nekaterih zdravstvenih parametrov za potrebe člana kluba. Za kakršne koli druge namene
obdelave podatkov, klub pridobi predhodno soglasje člana kluba.
2. Vsak član je seznanjen, da klub osebnih podatkov ne posreduje tretjim osebam.
3. Vsak član kluba lahko kadar koli od društva zahteva vpogled oziroma informacijo o tem, katere
njegove podatke in za katere namene jih klubobdeluje.

Če želite postati član kluba
Lahko vse informacije dobite na sedežu kluba v Splošni bolnišnici Brežice – Černelčeva
cesta 15, 8250 Brežice , II. nad. med 07. – 08. uro na telefon 07/ 4668108 pri tajnici
kluba Metki Kržan ali pri predsedniku kluba mobilni telefon 031- 380-714.

