GOLD WING SLOVENIJA
Vrhpolje pri Moravčah 43
1251 MORAVČE
mob.: 041-686-509
E mail: info@goldwing.si
Internet: www.goldwing.si

PRISTOPNA IZJAVA
Priimek:_________________________________

Ime :___________________________________

Naslov:____________________________________________________________________________
Številka in kraj pošte:_________________________________________________________________
Datum rojstva:____________________
Narodnost:_________________________________
Telefon:____________________ FAX:___________________

Mobitel______________________

Email:________________________________Internet:______________________________________
Motor GL____________

Barva:______________

Prikolica zadaj

Prikolica bočna

Objavo slike na internetni strani: www.goldwing.si

Letnik:__________

Reg.štev.:_____________

Trike

dovoljujem

ne dovoljujem

Spodaj podpisani želim postati član Združenja GOLD WING SLOVENIJA in se strinjam s spodnjimi
pogoji :
1. izjavljam,da so zgoraj navedeni podatki resnični,
2. izjavljam,da sem seznanjen s statutom in splošnim kodeksom Združenja GW Slovenija,
3. da bom ščitil dobro ime Združenja GW Slovenija in ga s svojimi dejanji ne bom ogrožal,
4. da bom na srečanjih GWEF upošteval pogoje, ki jih zahteva pravilnik GWEF.

V:___________________ dne: ________________________ Podpis: ______________________

SPLOŠNI KODEKS Združenja GW SLOVENIJA

1.

Vedno ravnaj spoštljivo z oznakami združenja in tudi z oznakami drugih klubov (nalepke, našitki,
majice, zastave…) ali pa jih raje ne vzemi.

2.

Spoštuj druge moto klube in spoštovanje bodo vrnili.

3.

Z obiskom srečanj podpiraj druge klube tako v domovini kot tudi GW klube v tujini.

4.

Ne dotikaj se drugega motorja, če ne dobiš dovoljenja lastnika.

5.

Spoštuj sočlane in sočlanice Združenja, saj v nasprotnem primeru osebni spori lahko vodijo v
klubski ali celo medklubski spor.

6.

Na obisku pri drugem klubu (klubski prostori, srečanje, zbor, mednarodni zbor…) se obnašaj kot
gost.

7.

Kot član Združenja, z oznakami GW združenja ob nespodobnem ali neprimernem obnašanju
mečeš slabo luč na celo Združenje in ne le nase.

8.

Upoštevaj pravila splošnega bontona.

V medsebojnih klubskih kontaktih se bo član Združenja Goldwing Slovenija:
▪
▪
▪
▪
▪

do sočlanov obnašal korektno in spoštljivo,
trudil za kolegialne odnose, medsebojno pomoč ter pretok znanja in informacij,
izogibal obrekovanju, natolcevanju in sovražnemu govoru,
vzdržal medsebojnega obračunavanja in
morebitna večja nesoglasja reševal s pomočjo organov združenja.

Član združenja je za nespoštovanje ali kršitve določil Statuta, Splošnega kodeksa Združenja ali sočlana,
disciplinsko odgovoren in se zoper njega lahko predlaga disciplinski postopek.
Ponavljajoče se in hujše kršitve imajo lahko za posledico tudi izključitev iz združenja.

V:___________________ dne: ________________________ Podpis: ______________________

