ATLETSKI KLUB ŠENTJERNEJ
Prvomajska 9
8310 Šentjernej
e-pošta: aksentjernej@gmail.com

VPISNI LIST – ATLETIKA za šol. leto 2020/2021

Ime in priimek, letnica rojstva otroka: ___________________________________________
*EMŠO: ____________________________________________________________________
*Kraj rojstva: ________________________________________________________________
* Naslov prebivališča: _________________________________________________________
*Podatke potrebujemo za registracijo pri panožni športni zvezi.
Zdravstvene posebnosti:
__________________________________________________________________

Vadnina se plačuje po položnici, katero prejmete po e-pošti konec meseca.
Vadnina za 1-kratni tedenski obisk (do 4 vadbe mesečno) znaša 20,00 €,
vadnina za 2-kratni tedenski obisk (do 8 vadb mesečno) znaša 25,00 € in
vadnina za 3-kratni in več tedenski obisk znaša 30,00 €.
Če v Atletskem klubu Šentjernej vadi več otrok iz ene družine, vam na vadnino
otrok priznamo popust (10% na prvega in 30% na vsakega naslednjega otroka).
Letna članarina društva znaša 20 € in se poravna po položnici po oddaji
vpisnega lista.
Zelo pomembno!!!
Pri plačevanju položnice prosimo, da zaradi lažje evidence PRI SKLICU PREPIŠITE PRAVILNO
ŠTEVILKO.
Odločitev o tem, kolikokrat boste obiskovali trening je fiksna in na podlagi tega je določen
tudi znesek na položnici.
Poudarjamo, da se mesečna vadnina poravna v vsakem primeru, izjema je le daljša
odsotnost, katero obvezno sporočite! V primeru, da bi želeli atletiko obiskovati več-krat,
manj-krat tedensko, o tem obvestite trenerja.

IZPOLNIJO STARŠI!
Spodaj podpisani-a ___________________________________,
starš atleta ____________________________, sem seznanjen z načinom
poslovanja AK Šentjernej in se hkrati obvezujem, da bom redno izpolnjeval-a
finančne obveznosti do kluba.
Moj otrok bo vadbo obiskoval:
a) 1 x tedensko v _______________________ (dan v tednu),
b) 2 x tedensko v _______________________ (dan v tednu),
c) 3 x tedensko,
d) več kot 3 x tedensko (starejši tekmovalci).

Kontaktni podatki staršev za plačilo vadnine:
Ime in priimek: _____________________________________
e-naslov: __________________________________________
mob. telefon: _______________________________________

Podpis starša ali skrbnika:
_________________________

Datum: ___________

Soglasje k udeležbi:
Starši oz. skrbniki soglašate, da se vaš otrok udeležuje vadbe v AK Šentjernej. Seznanjeni ste, da
zaradi narave vadbe obstaja možnost najrazličnejših poškodb. Udeležba na vadbi je prostovoljna in
na lastno odgovornost.
Podpis starša oz. skrbnika: _________________________________________
Soglasje k objavi FOTOGRAFIJ IN INFORMACIJ na spletnih straneh in tisku:

SOGLAŠAM / NE SOGLAŠAM, da AK Šentjernej na spletnih straneh in tisku objavlja rezultate in
fotografije mojega otroka s tekmovanj in treningov.
Podpis starša oz. skrbnika: _________________________________________

