ATLETSKI KLUB BREŽICE
KRATKA ulica 4
8250 BREŽICE
ak.brezice@gmail.com

PRISTOPNA IZJAVA in PRIJAVNICA za vadbo v šolskem letu 2022/23
V Atletskem klubu Brežice že peto desetletje želimo, da gibanje v našem okolju ostane prepoznavna aktivnost mladih.
Delo v klubu delimo na 2 sekciji, atletsko šolo in tekmovalne skupine. Cilj atletske šole je otrokom predstaviti šport, atletiko in gibanje kot
prijetno in pozitivno vrednoto, razvijanje osnovnih motoričnih sposobnosti, učenje osnovnih atletskih disciplin, postopno usmerjanje otrok
po disciplinah v reden proces treninga in pridobitev delovnih navad, reda in discipline. Že malo starejše atlete, željne treningov, tekmovanj,
potovanj pa vabimo v tekmovalni skupini.

CENIK ČLANARINE IN VADNINE
Letna članarina = 20,00€
Letna vadnina = 300,00€
Člani atletskega kluba so dolžni ob oddaji prijavnice 1x letno poravnati članarino. Za mladoletne osebe mora prijavnico izpolniti in oddati
njegov zakoniti zastopnik (starš, skrbnik).
Člani AK Brežice, ki se udeležujejo organizirane vadbe pod vodstvom trenerjev in vaditeljev AK Brežice, plačujejo vadnino. Vadnina se
plačuje za obisk vadbe v preteklem mesecu za dejavnost rednih programov, ki potekajo po klubskem urniku v športnih objektih v Brežicah v
časovnem obdobju 10 mesecev, od 1. septembra do 30. junija. Vadnino je mogoče poravnati mesečno v 10 obrokih, polletno v 2 obrokih ali
v enkratnem znesku. Način plačila se opredeli na prijavnici o vpisu za tekoče šolsko leto.
Za plačilo članarine in vadnine boste po elektronski pošti prejeli plačilni nalog, ki ga poravnate z bančnim nakazilom v skladu s podatki,
navedenimi na računu.
Člani Atletske šole, ki po dogovoru s trenerjem zaradi drugih obveznosti obiskujejo samo polovico vadb, so upravičeni do znižanja vadnine
za eno tretjino in plačujejo vadnino 20,00€. Spremembo frekvence obiska vadbe je mogoče izvesti samo za celoten mesec.
Za starše oz. skrbnike, ki imajo v proces vadbe pri AK Brežice vključena dva otroka ali več, se znesek vadnine drugega otroka zniža za eno
tretjino in znaša 20,00€, tretji in vsak naslednji pa je plačila vadnine oproščen.
Cena za enkratni obisk organizirane vadbe pod vodstvom trenerjev AK Brežice je četrtina mesečne vadnine in se plačuje 7,50€ za 1 mesečni
obisk, 15,00 € za 2 obiska in 22,50 € za 3 obiske.
Ste se odločili pridružiti ATLETSKEMU KLUBU BREŽICE? - Izpolnite prijavnico na naslednji strani in jo prinesite s seboj na trening ali pošljite
na mail akbrezice.placila@gmail.com

Brežice 01.09.2022

Ekipa AK Brežice

PODATKI ATLETA
Ime in priimek:
Naslov:
Poštna in kraj bivanja:
Datum rojstva:
Kraj rojstva:
Državljanstvo:
EMŠO:
E-pošta atleta:
GSM atleta:
PODATKI STARŠA ALI SKRBNIKA (velja za otroke mlajše od 18 let) IN PLAČNIKA POLOŽNIC
Ime in priimek:
E-pošta:
GSM:
SKUPINA, v katero bo atlet vključen v šolskem letu 2022/23 (izpolnite v dogovoru s trenerjem):
ATLETSKA ŠOLA

TEKMOVALNE SKUPINE

ŠPORTNO GIBALNI VRTEC - 4 in 5 let

ATLETSKI METI

MINI ATLETIKA NAJMLAJŠI - 1. in 2. razred OŠ

ATLETIKA - TEKMOVALNA

ATLETSKA ŠOLA MLAJŠI - 3. - 5. razred OŠ
ATLETSKA ŠOLA STAREJŠI - 6. - 9. razred OŠ

VADNINO ŽELIM poravnati:
10x30,00€ (od oktobra do julija)
POPUST DRUŽINSKI ČLANI

2x150,00€ (oktobra in marca)

1x300,00€ (oktobra)

imena ostalih otrok, ki vadijo v AK Brežice

S podpisom izjavljam, da želim postati član-ica ATLETSKEGA KLUBA BREŽICE in da bom spoštoval-a določila statuta, ostale akte in pravila tega
društva.
Izjavljam, da imam sklenjeno ustrezno nezgodno zavarovanje za čas treningov, tekmovanj in prevoza na tekmovanja, da prevzemam nase
vsakršno obliko odgovornosti ter izjavljam, da v primeru nezgode od kluba ne bom zahteval-a odškodnine.
S podpisom soglašam:
da sem seznanjen s programom v katerega se vpisujem oz. vpisujem svojega otroka
da sem seznanjen s cenikom in sprejemam plačilne pogoje AK Brežice ter se zavezujem, da bom redno poravnaval vse stroške
programa na podlagi prejetih računov na e-mail naslov iz prijavnice
da AK Brežice zbira in obdeluje moje osebne podatke v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) in
Uredbo GDPR ter internimi akti kluba in sicer za vse potrebe, ki izhajajo iz naslova delovanja kluba, članstva v klubu in vodenja
evidenc članstva ter registracije pri panožni zvezi, pošiljanju računov, obvestil o dogodkih, ponudbah in aktivnostih kluba ter
prijavah na tekmovanja, po potrebi pa tudi sklenitev zavarovanja za tujino
z javnim objavljanjem slikovnega, video in zvočnega materiala, ki prikazuje dejavnost kluba in vsebuje moje posnetke.
Prijava in soglasja veljajo do preklica. Prav tako sem seznanjen, da lahko kadarkoli na e-mail naslov ak.brezice@gmail.com zahtevam, da AK
Brežice preneha uporabljati osebne podatke za zgoraj navedene namene.

Brežice: ________________

PODPIS atleta:____________________

PODPIS starša oz. skrbnika:___________________
(podpis je obvezen za člane-ice kluba do 18.leta starosti)

