
Spodaj podpisani/a izjavljam, da želim postati član/ica Alpinističnega odseka Jesenice.

Ime in priimek:

datum in kraj rojstva:

EMŠO:

naslov:

pošta: občina:

telefon: e-mail:

Izjavljam, da: 
- so zgoraj navedeni podatki točni,
- sem seznanjen/a s Pravilnikom Alpinističnega odseka Jesenice in se bom ravnal/a po vseh določilih tega pravilnika, 
- se z dejavnostjo, navedeno v Pravilniku Alpinističnega odseka Jesenice, ukvarjam na lastno odgovornost,
- nimam nobene bolezni, ki bi lahko ogrožala mojo osebno varnost in s tem posredno tudi varnost drugih članov AO-ja, 
- bom pravočasno poravnal/a stroške alpinistične šole. 

Strinjam se, da se bodo podatki skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov uporabljali izključno za
obveščanje članov in registracijo pri KA.

Jesenice, Podpis:

Za mladoletne osebe

Ime in priimek starša ali skrbnika

S Svojim podpisom potrjujem, da soglašam, da moj sin/hči obiskuje alpinistično šolo na AO Jesenice. 

Hkrati izjavljam, da: 
- alpinistično šolo Alpinističnega AO Jesenice moj/a sin/hči obiskuje na mojo odgovornost, 
- se bo ravnal/a po vseh navodilih vodje alpinistične šole in njenih inštruktorjev, 
- nimam nobene bolezni, ki bi lahko ogrožala svojo osebno varnost in s tem posredno tudi varnost drugih članov

AO-ja,
- bom pravočasno poravnal/a stroške alpinistične šole. 

Strinjam se, da se bodo podatki skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov uporabljali izključno za
obveščanje članov in registracijo pri KA.

Jesenice, Podpis staršev ali skrbnika:

AO JESENICE

Planinsko društvo Jesenice
Cesta železarjev 1, 4270 Jesenice, Slovenija
M. +386 41 733 036
E. plan.drustvo@siol.net
W. www.pdjesenice-drustvo.si

Pristopna izjava k Alpinističnemu odseku Jesenice



Seznam potrebne opreme, ki jo mora imeti vsak udeleženec/ka alpinistične šole.

- čelada

- plezalni pas

- neskončna zanka 120 cm, nylon širina vsaj 16 mm – 2 kosa

- pomožna vrv, debelina vsaj 7 mm dolžine – 1 X 3m, 1 X 5m

- hruškasta vponka z matico – 3 kosi

- sistem vponk – 5 kosov

- varovalo

- plezalke

Povezava na internetno stran AO Jesenice: www.alpinizem.net

Povezava na Alpiročnik: alpirocnik.rasica.org

AO JESENICE
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