PRISTOPNA IZJAVA
za članstvo v GD Sokol
za šolsko leto 2021/22 (Kamnik)
IME IN PRIIMEK:______________________________________________________

Izvedba plačila in ostale informacije
(sezona 2021/22 – Center Origo, Sp. Stranje pri
Kamniku - Spodnje Stranje 34, 1242 Stahovica)

KRAJ IN DATUM ROJSTVA: _____________________________________________

Program:

NASLOV: _____________________________________GSM: __________________

Trajanje:

VPISNI POGOJI:
 vsakdo, ki hoče obiskovati program vadbe mora postati član društva.
Članarina se poravna enkrat letno ob vpisu v znesku 10 €. Član je lahko
kdorkoli, tudi če se ne udeleži programov, ki jih društvo izvaja (podporni
član).
 program vadbe traja 10 mesecev (september-junij), plačilo v dveh obrokih
(glej »Cenik« na desni polovici lista):
1.





vadba 2x / teden po 90 min……………………………. 540€ (60€/mesec,
september brezplačen
V primeru, da vadeči prekine s programom, se že plačana vadnina ne vrača.
Vsak drugi in naslednji otrok v družini ima 20% popust na vadnino.
s podpisom spodaj se NE obvezujete k plačilu za celoletno obdobje, če otrok
že v prvem obdobju preneha z vadbo! Denarja za preostanek plačanega
obdobja ne vračamo, izjeme so dolgotrajne poškodbe oz. nezmožnosti
obiska vadbe.
možen je vpis tudi med šolskim letom, cena je v tem primeru sorazmerno
nižja glede na pretečen čas od začetka izvajanja programa mesečno.

Vadbo vodi Damjan Usenik, prof. švz., trener gimnastike, gsm: 040 238 461 s
pomočniki. Vsi trenerji imajo zahtevano izobrazbo trenerja ali vaditelja šp. gimnastike
po Zakonu o športu.
S podpisom potrjujem, da se strinjam z vpisnimi pogoji in da moj otrok nima bolezni ali
trajne poškodbe, ki ne bi dovoljevala tovrstnega športnega udejstvovanja. Če ima
otrok kakšne posebnosti, ki bi vplivale na njegovo varnost oz. varnost drugih
pri vadbi, to sporočite vodji skupine!
PODPIS ZAKONITEGA ZASTOPNIKA:
Datum:_____________

_______________________________

Društvo se obvezuje, da bo koristilo navedene podatke za interno uporabo, občinski razpis za sofinanciranje
športnih programov ter registracijo otroka pri panožni zvezi GZS. Drugim ne bo posredovalo podatkov brez
dovoljenja prijavljenca oziroma njegovega zakonitega zastopnika.
GD Sokol lahko zavrne vpis posameznika v naslednjem vadbenem obdobju, če ta kakorkoli namenoma ogroža
svojo varnost ali varnost drugih na urah vadbe.
V dobro vseh, članom društva priporočamo, da so nezgodno zavarovani.
Pridržujemo si pravico, da posameznega programa ne organiziramo, če se zanj ne prijavi zadostno število
udeležencev.

športna gimnastika s poudarkom na akrobatiki.

10 mesecev:
2x tedensko - TOR. in PET.
16.30 – 18.00
(prazniki in šolske počitnice izvzete iz obdobja vadbe).
Vsebine:
osnovna motorika (skoki, plezanja, lazenja, kotaljenja...)
 talna (parterna) akrobatika
 skoki z male prožne ponjave ali odskočne deske (odvisno od
pogojev vadbenega prostora in opreme)
 fizična priprava (moč, gibljivost)
Primarni cilji:
osvojiti osnovna gibanja, kasneje osvojiti koordinacijsko zahtevnejša
gibanja ter osvojiti lažje gimnastične prvine ob stalno prisotnem
vzdrževanju primerne fizične pripravljenosti.
Sekundarni cilji: otroka navaditi reda, discipline, sodelovanja v skupini, odgovornosti.
V vadbeni skupini vzpostaviti tovariški odnos, medsebojno pomoč in
zaupanje. Vzgajati prijazen odnos do širšega družbenega okolja,
bližnjih in narave.
Cenik:
Vadnina se plača v dveh obrokih – prvi obrok do 31. oktobra,
drugi do 31. marca. Mesečno plačilo vadnine NI možno. Možen je
vpis med letom, nižja vadnina glede na preostanek mesecev vadbe.
O morebitnih vračilih denarja si preberite pogoje na www-gdsokol.si

Vadnina
2x tedensko
(60 € / mesec)

Članarina (se poravna ob vpisu za celotno sezono)
1. obrok
2. obrok
(vadbeno obdobje
(vadbeno obdobje
oktober – januar)
februar – junij)
240 €

300 €

10 €
Celotna
sezona (10
mescev)
540 €

Plačilo:

Položnic NE pošiljamo. Znesek poravnate v rokih
navedenih zgoraj na poslovni račun društva (GD Sokol,
Gajeva 2, 1235 Radomlje), 02059-0090377218 odprt pri
NLB d.d.. Sklic ni pomemben, pod namen pa OBVEZNO
navedite ime in priimek otroka, ki obiskuje program (info.:
www.gd-sokol.si)
Pristopno izjavo vrnite izpolnjeno na uri vadbe (leva stran lista, prerežite na
sredini), informacije o načinu plačevanja (desna stran) zadržite.

Dodatne informaicje: pokličite 040 238 461 ali pa nam pišite na

info@gd-sokol.si ali damjan.usenik@gmail.com .

