
 

SPLOŠNI POGOJI DELOVANJA Kluba za ritmično gimnastiko ŠPICA, s katerimi član kluba 

oz. zakoniti zastopnik ob podpisani prijavi soglaša in je o njihovi vsebini seznanjen: 

 
PRIJAVA        

 Za udeležbo na vadbi je potreben vpis. Vadba brez prijavnice ni možna. Udeležba na vadbi brez 
izpolnjene prijavnice je dovoljena 1x (preizkusna vadba), ki se v primeru nadaljevanja vadbe upošteva 
kot redna prisotnost.  

 Vpis v skupine je omejen. V kolikor se zapolnijo vsa mesta velja datum izpolnjene spletne prijave ali datum prvega obiska.  

 Deklica se s prijavo vključi v letni program, za katero je predvideno članstvo in letna članarina. Članarina je pogoj za priključitev 
vadbenim programom.  

 
PLAČILO 

 Vadba je plačljiva.  

 Vadba poteka celotno šolsko leto od septembra do konca junija.  

 Mesečno vadnino poravna plačnik na osnovi računa, ki ga pošljemo po elektronski pošti za tekoči mesec.  

 Vadba se NE ZARAČUNA le v primeru: - ko starši sporočijo izpis (šteje dan odjave) na elektronski naslov placila@spicka.si – ali zaradi 
daljše poškodbe (ob predložitvi zdravniškega potrdila) oz. daljše odsotnosti iz v naprej znanih okoliščin.  

 Mesečna vadnina je izračunani pavšal letnega programa in ni odvisen od  števila ur v mesecu ali od prisotnosti na treningu. V času 
šolskih počitnic in uradnih praznikov vadba odpade. Zaradi praznikov in počitnic se mesečni prispevek za vadbo ne spremeni.  

 Članarina je letni prispevek, ki se plača ob vsakoletnem vpisu v klub in velja od 1. 9. do 31. 8. naslednje leto. S plačano članarino člani 
poravnajo administrativne stroške v klubu. 

 20% popust velja za mesečno vadnino mlajše sestre.  Popusti se ne seštevajo.  

 Celoletna vadnina je nepovratna, priznamo 5% popusta. 

 Strošek pošiljanja opominov je 3€ in zaračunavajo se zamudne obresti neplačil v skladu z veljavno zakonodajo. 

 SEPTEMBER 
Zaradi priprave urnikov s strani šole, se vadba v septembru povsod ne prične v prvem tednu meseca, zato tam društvo ustrezno 
prilagodi septembrsko vadnino na polovičen znesek oz. po dejanski realizaciji. 
 
SUBVENCIJA VADBE 
Naš klub je nevladna organizacija in je društvo v javnem interesu, zato vsako leto vpisujemo tudi dekleta, katerih starši zaradi težjih 
življenjskih okoliščin ne zmorejo plačevati stroška vadnine. V tem primeru odloča strokovna komisija kluba na podlagi prejete prošnje. 
Za oddajo vloge o oprostitvi vadnine nas kontaktirajte.  
 
OSEBNI PODATKI 

 Varovanje podatkov in vaša zasebnost sta nam pomembna, zato bomo kot lastnik in uporabnik podatkov skrbeli za varnost v skladu 
z zakoni o varstvu podatkov. Podatki se uporabljajo za bazo članstva in vadečih, prijave na tekmovanja, za namene obveščanja vezana 
na program kluba, kontaktiranje v primeru nujnosti. Podatki, ki se zbirajo so podatki o vadeči deklici  in podatki ter kontakt plačnika. 
Lastnik in uporabnik podatkov je Klub za ritmično gimnastiko ŠPICA, Tržaška cesta 49, 1000 Ljubljana. Uporabljali jih bomo le za 
namene delovanja kluba.  Klub se tudi obvezuje, da bo zbrane podatke uporabljalo samo za interne potrebe in jih ne bo posredovalo 
tretjim osebam brez dovoljenja prijavljenca oziroma njegovega zakonitega zastopnika.  
V primeru, da želite svoje soglasje spremeniti, lahko to storite kadarkoli z dopisom na info@klubspica.si.  

 Dekleta v programih nadaljevalk in tekmovalk so registrirana v uradni tekmovalni sistem panožne zveze.  
 
RAZNO 

 Vadbo svetujemo in jo bomo izvedli strokovno ter varno, a opozarjamo, da vsak na vadbo prihaja prostovoljno in na lastno 
odgovornost. 

 V primeru, da ima vadeča deklica zdravstvene posebnosti, ki bi lahko vplivale na vključitev oz. izvedbo vadbenega programa, vas 
prosimo, da nas o tem pisno obvestite pred vpisom na vadbo.  

 Za morebitne poškodbe, katerih vzrok so nepredvidljivi dejavniki, na katere trener in klub nimata vpliva, trener in klub ne 
odgovarjata. S podpisom prijavnice starš tudi potrjuje, da deklica nima zdravstvenih težav, ki bi ji onemogočalo tovrstno vadbo.  

 Društvo ima možnost, da posameznega programa ne organizira ali programe združi, če se zanj prijavi manj kot 7 udeležencev.  

 Društvo si pridržuje pravico, da zaradi bolezni trenerja, ko ni mogoče organizirati zamenjavo, vadba v šolskem letu 1 x odpade. 
Obvestilo se pravočasno pošlje staršem po e-pošti ali sms-u.  

 Za dodatna nepredvidljiva nadomeščanja, omogočamo tudi udeležbo na organizirani sobotni vadbi v mesecu februarju in marcu.  
 

COVID UKREPI 
Vadbe se lahko udeleži zdrava oseba. V primeru, da pri osebi pred ali med vadbo opazimo zgoraj navedene znake/simptome, bo deklica 
vadbo prekinila, obvestili bomo vas starša. 

 

Vadbo sofinancira  
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