
 

U P I S N I C A 
U REDOVNO ČLANSTVO KARATE KLUBA STIJENA 

10 000 Zagreb, Kustošijanska 84. 
OIB 10832299586 

 
 

Ime i prezime: _   
 

OIB: _   
 

Škola i razred: _   
 

Datum i mjesto rođenja:    
 

Adresa stanovanja  ________________________________    
 

Ime i prezime majke/oca: _   
 

Broj mobitela majke/oca:    
 

E-pošta (e-mail): _   

 

Opći uvjeti članstva: 

1. Upisom u Karate klub Stijena preduvjet je za upis čime se stječu članska prava i obveze regulirane Statutom kluba,   te ih 

svojim potpisom prihvaćate. 

2. Klub pruža djeci i odraslima trening i natjecanja karatea prema redovitom programu rada na temelju provjerenih metoda 

uz vodstvo licenciranih trenera Hrvatskog karate saveza. 

3. Član, odnosno roditelj za malodobnog člana, potvrđuje da je zdravstveno sposoban i da ne boluje niti od jedne bolesti. 

4. Član trenira i natječe se u karateu na vlastitu odgovornost, te klub ne odgovara za ozljede na treningu ili natjecanju. 

5. Karate sezona traje 10 mjeseci s prekidima za školske praznike i državne blagdane, te nakon isteka  automatski se 

produžuje. Mjesečna članarina se uplaćuje unaprijed, putem dostavljene uplatnice e-poštom ili gotovinom, a najkasnije 

do 15. dana tekućeg mjeseca. 

6. U slučaju bolesti ili drugih opravdanih razloga izostanka dulje od jednog mjeseca, član može biti oslobođen 

plaćanja  članarine nakon što dostavi dokumentirani pisani zahtjev. 

7. U tijeku karate sezone član se može ispisati iz kluba. Ako to učini do kraja tekućeg mjeseca,  njegova obveza 

plaćanja članarine prestaje od narednog mjeseca, u protivnom dužan je podmiriti sve mjesečne članarine za koje mu 

budu dostavljene uplatnice. 

8. Klub pridržava pravo isključiti iz kluba člana koji svojim ponašanjem remeti trening ili koji ne podmiruje svoje    financijske 

obveze. 

9. Upisom u Karate klub Stijena dajete suglasnost (PRIVOLU) za prikupljanje i korištenje osobnih podataka člana, a u 

svrhu vođenja i funkcioniranje kluba, registracije u Hrvatski karate savez i ostale gradske i državne institucije vezane uz 

sport, te za objavu sportskih rezultata, fotografija, video snimaka na društvenim mrežama i na internet stranicama kluba 

i saveza. 

 
     

     u Zagrebu, ______________                                            ____________________________ 
                                                                                             potpis roditelja/zakonskog zastupnika - skrbnika 

 

Prilog: - preslika Domovnice 

 



 

KARATE KLUB STIJENA 
 

   Registarski broj kluba – 127                                            REGISTRACIJSKOJ KOMISIJI 

     ZAGREB, KUSTOŠIJANSKA 84                                         HRVATSKOG KARATE SAVEZA 

   
 
 

 
Temeljem trenutno važećih odredbi za registraciju članova, podnosimo 

 

Z A H T J E V 

za prvu registraciju člana našeg kluba 
 

 
ime …………………………………………………………………….. 

prezime …………………………………………………………………….. 

datum rođenja …………………………………………………………………….. 

mjesto rođenja …………………………………………………………………….. 

država rođenja …………………………………………………………………….. 

OIB …………………………………………………………………….. 
 

 

Izjava člana (za maloljetnog člana roditelja/zakonskog zastupnika-skrbnika): 

Izjavljujem da sam upoznat s Statutom i ostalim aktima kluba. 
 

Izjavljujem da tijekom 2021. godine nisam niti sam bio registriran za niti jedan klub-člana HKS-a. 

Izjavljujem da želim biti registriran za naslovni klub te da sam upoznat da ću biti registriran sve dok ne 
pokrenem propisani postupak za ispis iz članstva. 

Prihvaćam da klub može moje osobne podatke podijeliti s Hrvatskim karate savezom u svrhu moje 
registracije te legitimnih interesa Saveza. 

 

 
U ZAGREBU, …… /……. / 2022 . ………………………………………………………… 

 

potpis roditelja/zakonskog zastupnika-skrbnika 
 
 
 

Prilog: - preslika domovnice 
 

 

 
ZAHTJEV ZA PRVU REGISTRACIJU ČLANA – 


