
PRISTOPNA IZJAVA
Ime

Priimek

Naslov

Poštna številka

Kraj

Telefon

Gsm

Elektronski naslov

S podpisom izjavljam, da želim postani član društva K. K. Kamnik in, 
da sprejemam statut društva ter sem se pripravljen ravnati po njem.
Društvu dovoljujem zbiranje, obdelavo in uporabo mojih osebnih 
podatkov za potrebe delovanje društva, pri čemer je le to dolžno 
ravnati v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-
1). Dovoljujem tudi javno objavljanje slikovnega, video in zvočnega 
materiala, ki prikazuje dejavnost društva in vsebuje moje posnetke.

Datum

Podpis

POSTANI ČLAN

KOŠARKARSKI KLUB KAMNIK
Meninska 11, 1241 Kamnik

VPIS V KLUB
 (vsak torek ob 17:00 v 

Športni dvorani Kamnik)

Kontakt: 
Marjan Košak: 

040 748 681



SOGLASJE 
(za včlanitev otroka starega od 7 do 15 let)

Soglašam, da se moj otrok

včlani v društvo K.K. Kamnik.

Ime in priimek starša oz. zakonitega zastopnika

Telefon

Gsm

Elektronski naslov

Datum

Podpis

za otroke stare do 10 let v kamniških šolah. 
Prav tako smo vpeti v delovanje na področju 
družbeno koristnega dela. V teh letih obnovili 
že kar nekaj zunanjih košarkarskih igrišč 
na področju Kamnika. V lanskem letu pa 
smo se povezali tudi s slovenskim poslovnim 
klubom iz Zambije. Mladim prijateljem iz 
črne celine smo poslali naše stare drese, 
prav tako pa bomo z dobrodelnimi akcijami 
nadaljevali tudi v prihodnjih letih.

Poleg organizacije in izvajanja treningov v vseh 
starostnih skupinah, otrokom omogočamo 
tudi dodatne aktivnosti. Tako vsako leto 
organiziramo poletni košarkarski tabor (letos 
gremo na morje), ogled košarkarskih tekem 
na višjem nivoju, spomladi smo bili v Stožicah 
na tekmi Union Olimpije.

Prav vsak dan se trudimo, da otrokom 
približamo ljubezen do košarke, športa 
nasploh in zdravega načina življenja.

KOŠARKARSKI KLUB
Leta 2003 smo začeli s projektom, da 
kamniško košarko vrnemo v dvorane. 
Oblikovali smo trdno klubsko jedro 
prizadevnih prostovoljcev, okoli katerega so 
se postopno oblikovale košarkarske ekipe. 
V prvem letu je kamniški klub nastopal v 
tekmovanjih pod okriljem Košarkarske zveze 
Slovenije z ekipama članov ter pionirjev. 
Kasneje so se v klubu oblikovale tudi ostale 
mlajše selekcije (kadeti, mladinci, mlajši 
pionirji, najmlajši pionirji). Ekipe kluba so 
se z leti stabilizirale ter tekmovalno rasle. 
Po vseh teh letih še vedno največ pozornosti 
vlagamo v delo z mladino, v tekmovalnem 
smislu pa tudi v člansko ekipo, kjer želimo 
v ekipo vključiti čim več domačih igralcev, 
saj verjamemo, da je edino to pravi način 
trajnega razvoja ekipe in temelj uspehom v 
prihodnosti.

Trenutno nastopamo v članski, mladinski, 
kadetski, pionirski konkurenci in v konkurenci 
cicibanov. Pri pionirjih U-15 imamo celo dve 
selekciji. Hkrati organiziramo šolo košarke 


