
  

POTRDITEV AKTIVNEGA ČLANSTVA 

 Predšolčki:   □ 1x tedensko   □ 2x tedensko 

 Športna gimnastika –  deklice: □ 1. - 3. r (16:30-18:30) □ 4. - 9. r  (18:30-20:00) 

□ 2x tedensko   □ 3x tedensko 

 Športna gimnastika – dečki:   □ 1. - 3. r (18:00-19:30) □ 4. - 9. r (17:30-19:30) 

□ 2x tedensko   □ 3x tedensko 

 Akrobatika – tekmovalke:  □ 2x tedensko   □ 3x tedensko 

 Moška športna gimnastika (vrhunski): □ 3x tedensko   □ 4-6x tedensko 

 Gimnastika – srednješolci/študenti:  □ 2x tedensko   □ 3x tedensko 

 Ritmična gimnastika (Zala)  □ deklice in mlajše deklice (Z1) □ kadetinje, mladinke, članice (Z2)   

□ članice (Z3): □ 1x tedensko  □ 2x tedensko 

 Sabljanje:    □ ___x  tedensko po ____ minut 

 Program rekreacije: ________________________; ___x tedensko ob (obkroži):  PO / TO / SR / ČE / PE / SO / NE 

 Podporni član   □        ●       Drugo: _________________________________________ 

 

 

Datum prvega obiska vadbe v sezoni 2017/18: __________________ 

Če je od vpisa v društvo prišlo do spremembe kontaktnih podatkov, prosimo, napišite nove podatke: 

____________________________________________________________________________________________________      → 

 

 

 

 

 

E-naslov za pošiljanje položnic*: 

Vadnino bomo 
poravnavali: 

□ mesečno    □ vnaprej za 5 mesecev z 10 % popustom  
                        □ vnaprej za 10 mesecev s 15 % popustom 

Uveljavljamo družinski popust:  
□ 20 % 

*položnice pošiljamo elektronsko približno 10. v mesecu za tekoči mesec. 
 

S podpisom soglašam in potrjujem, 

1. da bom pravočasno plačeval letno članarino enkrat letno in vadnino po veljavnem ceniku.  
2. Da sem prebral in razumel statut društva ter splošne pogoje. 
3. Da sem seznanjen, da je udeležba na vseh programih na lastno odgovornost, kajti kljub skrbnemu delu trenerjev/vaditeljev 

lahko pride do nezgode. Vsem udeležencem priporočamo, da sklenejo nezgodno zavarovanje. 
4. Da lahko društvo uporablja fotografije članov za predstavitev in promocijo društva. 
5. Da sem seznanjen, da je dejavnost plačljiva. Mesečno plačilo vadbe je pavšal, tako da se posameznih izostankov od vadnine 

ne odšteva, z izjemo daljše odsotnosti iz objektivnih razlogov, ki jo naročnik pravočasno pisno (po elektronski ali navadni 
pošti) sporoči v tajništvo društva. 

6. Da me društvo obvešča po elektronski pošti. 
7. Da sem seznanjen, da je treba izpis sporočiti pravočasno pisno (po elektronski ali navadni pošti), v nasprotnem primeru bo 

društvo obračunalo vadnino po ceniku. Vse obveznosti morajo biti poravnane do dneva izpisa. 

 
 
  

S podpisom potrjujem, da bo(m)  

 (ime, priimek, naslov člana) 

v sezoni 2017/2018 vadil/a v naslednji skupini (označite): 

   
 
Datum: 

 
Podpis polnoletnega člana oz. 
zakonitega zastopnika 

 
Podpis člana starosti 7 – 15 let 


