
Članska številka

Oblika članstva Redni član (Upravna enota Velenje)

Ime in priimek

Datum rojstva

Pristopni član (Druga upravna enota) Dijak

Članska izkaznica Da, prosim! Ne, hvala, izkaznico že imam!

Naslov

Poštna številka Pošta

ePoštni naslov

Kraj in datum Podpis

pristopna izjava

S podpisom pristopne izjave podpisnik postane član / članica Šaleškega študentskega kluba in potrjuje, da ima veljaven status študenta ali dijaka. Potrjuje tudi, 
da so navedeni podatki pravilni in resnični. Šaleški študentski klub lahko dane podatke uporablja za lastne potrebe in jih hrani v svoji evidenci, pri sobni 
temperaturi in izven dosega malih otrok. Tajnost podatkov je zagotovljena po Zakonu o varstvu osebnih podatkov (Uradni list Republike Slovenije, št. 94/2007). 
Včasih po mailu pošljemo tudi kakšno obvestilo, ker vas imamo radi in da boste na tekočem z aktualnim dogajanjem.

Za članstvo v Šaleškem študentskem klubu
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