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SPLOŠNI POGOJI, PRAVILA 

 
1. Članstvo je brezplačno in traja od dneva, ko je podpisana pristopna izjava do dneva izpisa.  

Za izpis iz članstva se šteje, da je član nedvoumno podal pisno izjavo, da ne želi biti več Feelif 
član. V tem primeru se njegovi podatki ustrezno uničijo. 
 

2. Član je lahko polnoletna oseba, ki s podpisom jamči za resničnost svojih podatkov ali 
mladoletna oseba, za katero jamči njegov starš ali skrbnik. 

3. Člani in osebe, ki spremljajo mladoletne člane na dogodke, dovoljujejo snemanje, fotografiranje in objavo videov in fotografij (brez navedbe imena in priimka otroka / mladostnika/odrasle osebe) na spletnih straneh organizatorja, socialnih omrežjih, youtubu in v drugih medijih za potrebe obveščanja javnosti o dogodku, organiziranja podobnih dogodkov, prodaje Feelif izdelkov, prijav na tekmovanja ter marketinga podjetja.  
4. Mladoletni člani morajo imeti na dogodkih spremstvo staršev, skrbnikov  ali polnoletnih 

oseb, ki imajo pisno potrdilo starša/skrbnika. 
 

5. Člani morajo v času dogodkov upoštevati pravila in navodila izvajalcev dejavnosti ter se 
ravnati v skladu z njimi. 
 

6. Člani dovoljujejo obveščanje o novicah Feelif-a po e-mailu, sms-ju, telefonu  ali po navadni 
pošti. Novice bodo prejemali največ 4-krat mesečno. 
 

7. Podpisniki pristopne izjave se strinjajo, da  podjetje Feelif d.o.o. ne odgovarja za morebitne 
stroške, ki bi nastali z naslova odpovedi napovedanega dogodka. Prav tako podjetje Feelif 
d.o.o. ne nosi stroškov, ki jih imajo člani s tem, da se dogodka udeležijo. 
 

8. Za varnost mladoletnih oseb morajo skrbeti njihovi starši ali skrbniki ali polnoletne osebe, ki 
imajo pisno potrdilo starša/skrbnika. Podjetje Feelif d.o.o. ne odgovarja za morebitne 
poškodbe članov na dogodkih. Udeležba na dogodkih je na lastno odgovornost. 
 

9. Osebni podatki, ki so navedeni na pristopni izjavi se hranijo za potrebe obveščanja o novicah, 
dogodkih in morebitnih spremembah ter za potrebe priprave dogodka s primerno tematiko 
na primerni lokaciji. Feelif d.o.o. se zavezuje, da podatkov ne bo zlorabil, posredoval tretjim 
osebam ter da jih bo hranil v skladu z veljavnim GDPR zakonom. 

  Veljavno od dne 20.6.2018 


