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Interesna dejavnost ŠPORTNA GIMNASTIKA na osnovnih šolah 

 
Gimnastika je šport, ki razvija gibalne spretnosti, osebnost otrok ter nudi izhodišče za ukvarjanje z drugimi športi in 
kakovost življenja na višji ravni. Otroci so v času med petim in devetim letom starosti najbolj dovzetni za razvoj 
gibalnih spretnosti. Kljub temu je skrb za gibalni razvoj otrok v tem času prepuščena iznajdljivosti staršev, učiteljev 
in učiteljic. Menimo, da si otroci zaslužijo večji poudarek na športnem področju. S tem namenom smo pripravili 
program rekreativne športne gimnastike, ki bo poskrbel za skladen telesni razvoj in razvoj gibalnih ter funkcionalnih 
sposobnosti vašega otroka. 
Vsi vaditelji in trenerji, ki bodo delali z vašimi otroki, so ustrezno strokovno usposobljeni.  
 
Cena programa zajema letno vadnino s stroški vodnikov, administracijo in promocijo. Odvisna je od pogostosti 
vadbe in trajanja vadbene ure ter morebitnega sofinanciranja s strani občin. Prispevek lahko poravnate v več 
obrokih ali v enkratnem znesku. Za ceno na vaši osnovni šoli ter vse dodatne informacije lahko pokličete na 031 629 
954 (Jure Kern) ali pišete na e-naslov: info@sokolbezigrad.si.  
 
Prosimo, da izpolnjene prijavnice oddate na vadbi čimprej. 
 
 
 
PRIJAVNICA na interesno dejavnost: ŠPORTNA GIMNASTIKA 

Ime in priimek:  Razred:  

Rojstni datum:  Šola:  

Ime in priimek starša:  Telefon:  

Ulica:  

Poštna številka:  Kraj: 

E – naslov za pošiljanje položnic: 
Vadnina bo 
poravnana: 

□ v več obrokih       
□ za vse leto 

Uveljavljamo družinski popust:  
□ 20 % 

 

S podpisom soglašam in potrjujem: 

1. Da se moji osebni podatki obdelujejo in hranijo za potrebe društva. 
2. Da sem seznanjen, da je udeležba na vseh programih je na lastno odgovornost, kajti kljub skrbnemu delu 

trenerjev/vaditeljev lahko pride do nezgode. Zato vsem udeležencem priporočamo, da so predhodno nezgodno 
zavarovani. 

3. Da lahko društvo uporablja fotografije članov za promocijo društva. 
4. Da sem seznanjen, da je dejavnost plačljiva. 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 sporoči. 
5. Da sem seznanjen, da se zaradi praznikov in počitnic plačilo pavšala ne spremeni. 
6. Da me društvo obvešča preko elektronske pošte. 
7. Da sem seznanjen, da je treba izpis pravočasno pisno sporočiti po pošti ali e-pošti, v nasprotnem primeru bo 

vadnina obračunana. Vse obveznosti morajo biti poravnane do dneva izpisa. 
 
Datum:  Podpis starša:  
   


