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Članska številka:

______________

J smejim 


PRISTOPNA IZJAVA

IME IN PRIIMEK

DATUM ROJSTVA

STALNO BIVALIŠČE
Ulica

Poštna št.
Kraj 
DRŽAVA

TELEFON 
Doma

GSM
ELEKTRONSKA POŠTA

POKLIC oz. ZAPOSLITEV / ŠTUDIJ

IZOBRAZBA IN DELOVNO MESTO: 

____________________________________________________________   

DIJAK na            ________________________________

ŠTUDENT na      ________________________________

LETO ZAKLJUČKA ŠOLANJA NA GCC


INTERESNA PODROČJA


ALI ŽELITE, DA VAS OBVEŠČAMO O PROGRAMU IN PONUDBI 'DRUŠTVA GCC'?
DA
NE
STE SE PRIPRAVLJENI AKTIVNO UDEJSTVOVATI PRI DEJAVNOSTIH DRUŠTVA?

DA
NE
NASLOV, KAMOR VAS OBVEŠČAMO, 
ČE SE RAZLIKUJE OD STALNEGA OZ. VAŠE E-POŠTE

KJE STE IZVEDELI ZA DRUŠTVO?


S svojim podpisom potrjujem, da so navedeni podatki resnični. Soglašam, da se uporabijo v zvezi s poslovanjem DRUŠTVA GCC in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. 

Kraj in datum: ____________________________	         Podpis________________________

Izpolnjene prijavnice pošljite na naslov: 
Društvo GCC, Gimnazija Celje – Center, Kosovelova 1, 3000 Celje ali na e-naslov: drustvo@gcc.si. 
Društvo za povezovanje dijakov, učiteljev in prijateljev Gimnazije Celje – Center je nepridobitna, nepolitična, neverska in prostovoljna organizacija, ki združuje sedanje in nekdanje dijake ter uslužbence Gimnazije Celje – Center ter prijatelje te ustanove. Društvo je bilo ustanovljeno januarja 2012, in sicer na pobudo zaposlenih in dijakov, obenem pa je bila ustanovitev društva tudi počastitev 100-letnice poslopja na Kosovelovi 1, v katerem domuje Gimnazija Celje – Center. Eden izmed ustanoviteljev društva je tudi Svet šole.

Iz statuta Društva za povezovanje dijakov, učiteljev in prijateljev Gimnazije Celje – Center …
Osnovni namen društva je v prvi vrsti povezovanje nekdanjih in sedanjih dijakov in profesorjev Gimnazije Celje – Center, njenih simpatizerjev in podpornikov ter njene promocije v javnosti.

Svoj namen društvo uresničuje predvsem z naslednjimi sredstvi in metodami:
	organiziranje kulturnih, športnih, humanitarnih in družabnih prireditev,

izdajanje informativnih brošur in tiskovin,
priprava in urejanje spletne strani,
študijskega svetovanja nekdanjih dijakov, sedanjim dijakom,
	organizacija inštrukcij in drugih oblik pomoči,

organizacija priprav na sprejemne in druge izpite,
oblikovanja različnih interesnih skupin na področju kulture, znanosti, športa in humanitarnih dejavnosti.

Sredstva in metode iz zgornjega odstavka so namenjene članom društva in se opravljajo na nepridobitni podlagi. Prav tako so lahko namenjene tudi nečlanom društva, vendar v obsegu potrebnem za izvajanje osnovnega namena društva.

ČLANSTVO:
Član društva lahko postane vsak, ki sprejema statut društva in podpiše pristopno izjavo. Član lahko postane tudi tujec, društvo pa ima lahko tudi mladoletne člane. Če se v društvo včlani mladoletnik do dopolnjenega 7. leta starosti, podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik, od mladoletnikovega 7. leta do dopolnjenega 15. leta starosti pa mora zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom v društvo podati pisno soglasje. 

Pravice in dolžnosti članov so, da:
-	spoštujejo pravila društva, 
-	uresničujejo sklepe organov društva,
-	sooblikujejo in uresničujejo program društva,
-	si prizadevajo za pridobitev finančnih in materialnih sredstev za delovanje društva ter sprejemajo vsakoletni zaključni račun društva,
-	volijo, so izvoljeni in delujejo v organih društva,
-	predlagajo in sprejemajo nagrade in priznanja kateregakoli organa društva.

Ugodnosti, ki jih prinaša članstvo:
-	redno obveščanje o projektih društva,
-	prednost pri rezervaciji vstopnic za prireditve društva,
-	popust pri nakupu vstopnic za prireditve društva,
-	možnost aktivnega sodelovanja v odborih društva in pri projektih društva – veseli bomo vsake ideje za nov projekt … 

Članstvo v društvu preneha s smrtjo, prostovoljnim izstopom, izključitvijo ali črtanjem iz članstva. Kdor prostovoljno izstopi, poda ustno izjavo o izstopu na občnem zboru ali pošlje pisno izjavo o izstopu upravnemu odboru društva.
Član, ki je bil črtan iz članstva, ima pravico da zahteva, da o tem dokončno odloči občni zbor društva. Izključitev iz članstva lahko izreče disciplinska komisija v disciplinskem postopku. 

UPRAVNI ODBOR DRUŠTVA (2012 – 2015)
Predsednica: Tatjana Ravničan Ganzitti (tatjana.ravnican.ganzitti@gcc.si) 
Podpredsednica: Marjana Turnšek (marjana.turnsek@gcc.si) 
Tajnik: Gregor Deleja (gregor.deleja@gcc.si) 
Blagajnik: Rok Lipnik (rok.lipnik@gcc.si) 

NASLOV DRUŠTVA:
Društvo GCC, Gimnazija Celje – Center
Kosovelova 1, 3000 Celje 
Tel.: 03 428 57 00; Fax: 03 428 57 56
E-mail: drustvo@gcc..si, spletna stran: http://www.gcc.si/ 

Društvo za povezovanje dijakov, učiteljev in prijateljev Gimnazije Celje – Center deluje v skladu s statutom, ki je bil sprejet na ustanovnem občnem zboru 30. januarja 2012. Statut si lahko člani ogledajo na sedežu društva in na spletnih straneh Gimnazije Celje – Center. 

