Pogoji vadbe v Športnem klubu Bleščica:
1. Vadba brez prijavnice ni možna, s podpisom potrjujete, da ste seznanjeni s pogoji vadbe v
Športnem klubu Bleščica in se z njimi strinjate.
2. Vadba poteka skozi celo šolsko leto in je plačljiva.
3. Mesečni obrok za vadbo je preračunan na število ur v celotnem vadbenem obdobju (šolsko
leto), zato so mesečni obroki enaki za vsak mesec ne glede na različno število ur v
posameznem mesecu.
4. Mesečni prispevek za vadbo poravnajo starši na osnovi računa, ki ga pošljemo elektronski
pošti. Možnosti plačil pa so mesečno (vsak tekoči mesec, trimesečno (sep./okt.-dec.; Jan.mar.; apr.-jun.) in letno (plačilo v enkratnem znesku, pri čemer bo upoštevan 10% popust).
5. V času šolskih počitnic in uradnih praznikov vadba odpade. Zaradi praznikov in počitnic se
mesečni prispevek za vadbo ne spremeni.
6. Mesečni prispevek se ne spremeni, v kolikor se deklica ne udeleži vadbe zaradi šolskih
obveznosti (šola v naravi, tečaj plavanja, izleti ipd) oz. bolezni. Mesečno plačilo vadbe je
pavšal, tako da se posameznih izostankov od mesečne vadnine ne odšteva.
7. Vadba se NE ZARAČUNA le v primerih, če je otrok prenehal z vadbo na začetku meseca oz. je
bil odsoten cel mesec zaradi bolezni. O izpisu oz. bolezni nas morate obvestiti na elektronski
naslov: blescica@blescica-klub.si najkasneje zadnji dan v mesecu, ko je deklica z vadbo
prenehala.
8. Zaradi bolezni trenerke, ko res ni mogoče organizirati zamenjave, lahko vadba odpade,
vendar največ 2x v šolskem letu. Obvestilo o odpadli vadbi se pravočasno pošlje staršem na
elektronski naslov.
9. Vpis v skupine je omejen. V kolikor se zapolnijo vsa mesta v skupini, se upošteva vrstni red
prijav (glede na datum prvega obiska).
10. Dekleta, ki tekmujejo bodo registrirana v uradni tekmovalni sistem panožne zveze.
11. Za morebitne poškodbe, katerih vzrok so nepredvidljivi dejavniki, na katere trener in društvo
nimata vpliva, trener in društvo ne odgovarjata.

PRIJAVNICA 2019/2020
V društvo lahko samostojno pristopi vsakdo, ki je dopolnil 15 let starosti. Za člana, ki je mlajši od 15 let
pristopno izjavo podpiše starš ali skrbnik. Prijavnica vsebuje podatke za prijavo deklet na vadbo in EMŠO za
prijavo deklet panožni športni zvezi. Prosimo, da čitljivo izpolnite podatke na prijavnici. Podatke hranimo v
skladu z zakoni o varstvu podatkov.

IME in PRIIMEK deklice:
DATUM in KRAJ ROJSTVA deklice:
ŠOLA:

RAZRED:

EMŠO deklice (le za dekleta, ki vadijo 2. leto ali dlje):

LETO VADBE (izpolni vaditeljica):

Naslov doma:
Ime in priimek obeh staršev oz. skrbnikov:

Telefonska številka:
PODATKI O PLAČNIKU
Ime in priimek plačnika:
Naslov plačnika:
Elektronski naslov plačnika za prejem položnic in obvestil o morebitnih odpadlih vadbah :
(aktiven elektronski naslov na katerega boste prejemali plačilne naloge, PROSIMO IZPOLNITE ČITLJIVO)

Možnosti plačila (prosimo označite):
Mesečno
trimesečno

letno

Dovoljujem, da bom na elektronski naslov prejel približno 10 obvestil društva (obvestila o
nadomeščanjih odpadlih vadb, dogodkih, počitniških programih, sponzorsko prošnjo, prošnjo
za namenitev dela dohodnine, vprašalnik Starš sem, vabilo za nadaljevanje vadbe)
DA
NE
Dovoljujem, da se oddaljene skupinske fotografije otroka uporabijo za promocijo društva na
naši spletni strani in socialnem omrežju.
DA
NE
PODPIS člana / staršev oz. skrbnikov:

Datum:

S podpisom prijavnice potrjujem, da sem seznanjen s pogoji vadbe v ŠK Bleščica (objavljeno na tem letaku in www.blescica-klub.si) ter z
njimi soglašam.

