Društvo:

PLESNI ZVEZI SLOVENIJE
Celovška cesta 25, 1000 LJUBLJANA

PRISTOPNA IZJAVA
Izjavljamo, da je organ upravljanja našega društva dne _____________________ sprejel sklep, da
sprejema temeljni akt - Statut in ostala pravila PLESNE ZVEZE SLOVENIJE.
Izjavljamo, da želimo postati članica PLESNE ZVEZE SLOVENIJE in da bomo kot njena članica
delovali v skladu s Statutom PZS, ostalimi akti in pravili PZS ter sklepi organov PZS.
Želimo delovati v naslednjih dejavnostih (sekcijah) PZS:
a) sekciji za standardne in latinskoameriške plese
b) sekciji za akrobatski rokenrol
c) sekciji za moderne tekmovalne plese
d) sekciji za plesno rekreacijo
Osnovni podatki našega društva so:
Ime društva: ______________________________________________________________________
Naslov društva:____________________________________________________________________
Telefon: ___________________ Telefaks: __________________ GSM: _______________________
E-mail: __________________________________ Internet: _________________________________
Matična št.: ___________________________ Davčna št.: _________________________________
Št. transakcijskega računa: __________________________________________________________
Pooblaščena oseba za zastopanje društva:______________________________________________
Naslov pooblaščene osebe: __________________________________________________________
Telefon: __________________ E-mail: _______________________ GSM: ____________________
Vlogi za včlanitev v PZS prilagamo:
1. kopijo veljavnih Pravil (Statuta) delovanja našega društva;
2. kopijo odločbe o vpisu društva v register društev pri pristojnem upravnem organu;
3. kopijo zapisnika pristojnega organa društva o sprejetem sklepu o včlanitvi v PZS in izjavi o
delovanju v skladu s Statutom PZS, ostalimi akti in pravili PZS ter sklepi organov PZS;
4. seznam tekmovalcev, ki jih želimo registrirati v tekmovalni sekciji/sekcijah PZS, oziroma seznam
prireditev, ki jih želimo izvesti v želeni sekciji/sekcijah PZS;
5. kopijo obvestila o vpisu v Poslovni register Slovenije, ki ga izda Agencija Republike Slovenije za
javnopravne evidence in storitve - AJPES;
6. kopijo potrdila o vpisu društva v davčni register z davčno številko, ki ga izda pristojni davčni urad;
7. izpolnjen obrazec Seznam strokovnega kadra društva;
8. verodostojna dokazila, da ima društvo za izvajanje vzgojno-izobraževalnega in strokovnoorganizacijskega dela zagotovljen ustrezno strokovno izobražen oziroma strokovno usposobljen
kader, ki izpolnjuje pogoje po Zakonu o športu.
V ________________________
Dne: _____________________

žig

Podpis odgovorne osebe:
_____________________

