Евиденциони број у књизи чланова
(попуњава Секретар Друштва)

ПРИЈАВА ЗА УПИС У ПЛАНИНАРСКО ДРУШТВО "ВИС" - ЛАЗАРЕВАЦ
Матични број

Име (име једног од родитеља), презиме и надимак

(ЈМБГ)

Место и адреса становања

Телефони:

Занимање

Датум и место рођења

Стручна спрема

Пол и крвна група

кућни
посао
мобилни
E-mail:

Запослен код

Да ли имаш приступ интернету:

Интернет социјалне мреже:

код куће
на послу
интернет на мобилном
повремени приступ
немам

Facebook
Google+
Twitter
Instagram
Viber
нека друга

Да ли си био члан неког другог планинарског друштва и ког?

Да ли се бавиш или си се бавио планинарењем, другим спортовима (којим и у којој мери)?

Да ли си члан неке друге спортске или другачије организације и које?

Која знања или вештине имаш, евентуално звања, а која могу бити од корист у извођењу планинарских акција (пружање прве
помоћи, алпинизам, оријентација у простору и др)?

Која друга знања и вештине поседујеш која могу бити потребна (кување, поправљање неких ствари, свирање неког инструмента
итд..)?

Да ли имаш жељу да се бавиш тзв. екстремним спортовима (алпинизам, параглајдинг, спелеолошке активности и сл) и којим?

Да ли често пешачиш и колико дуго?
да

Да ли умеш да возиш бицикл?

не

не

Да ли би учествовао у пењању на врх Дурмитора?
да

Да ли имаш бицикл и који тип?

не

не

Да ли би ишао на вишедневне излете?
да
не

да

да

Која врста вожње те привлачи (штиклирати)?
друмска
брдска
комбинована

Да ли имаш искуства у камповању (вишедневни боравак у
природи)?
да

Да ли би учествовао у раду (учествовао у акцијама)
бициклистичке секције?
да

не

не

НАПОМЕНА:

Да ли би ишао на вишедневне излете бициклом?
да
не

Да ли умеш да пливаш?
Да ли умеш да скијаш?
Да ли имаш возачку дозволу?
Да ли имаш ауто, мотоцикл?
Да ли говориш неки страни језик (који)?

Да ли имаш неку болест или хендикеп за који треба
знати?
Да ли неку фобију (претерани страх од нпр. - висине,
воде, змија, инсеката, грома, мрака) и коју?
Да ли имаш посебних прохтева у исхрани (нпр. вегетеријанство) и каквих?
Шта је то што те у планинарењу највише привлачи и
због чега желиш да постанеш члан Планинарског
друштва "Вис"?
Да ли познајеш неког од чланова Планинарског друштва
"Вис" који би дао препоруку за твоје учлањење и кога?

Упознат сам са Статутом Планинарског друштва, Правилником о безбедности и
одговорности при извођењу планинарских акција и овим потписом потврђујем да сам у
потпуности разумео одредбе из напред наведених докумената.

У Лазаревцу,
својеручни потпис после позитивне одлуке Управног одбора о пријему

