GIMNASTIKA, AKROBATIKA
Vpisni list 2018/19
Prosimo izpolnite čitljivo in s tiskanimi črkami - tudi email naslov. Hvala.

Športno društvo Moj klub,
Ljubljanska c. 13a, 4260 Bled
041 602 082, mojklubbled@gmail.com
www.moj-klub.si

VPIS V PROGRAM:
Priimek in ime otroka
Naslov
Poštna številka, kraj
Datum rojstva (dan, mesec, leto)
Telefon otroka
Telefon mamica (ime in priimek)
Telefon oče (ime in priimek)
Elektronski naslov
Ali želite biti 1x mesečno obveščeni o novostih in programih v Mojem klubu po mailu? Obkrožite DA NE
Morebitne zdravstvene težave
LETNA ČLANARINA 10 €, plača se v septembru, velja za sezono 18/19

prejel kartico

GIMNASTIKA

prejel torbico

4-6 let, 7-10 let, +10 - 1x tedensko 28 € oz. kombinirane karte po ceniku


AKROBATIKA

4-6 let, 7-10 let, +10 - 1x tedensko 28 € oz. kombinirane karte po ceniku
Obe dejavnosti 49 €
POPUSTI: Če programe obiskujeta 2 člana iz iste družine (ožji člani) priznamo 10% popust na 1 karto (cenejšo). Trije člani iz iste
družine imajo popust na vse tri karte, četrti član ima vse brezplačno. V času počitnic vaj ni, plača se isto kot ostale mesece. Št.
vaj mesečno je od 3-5 / 7-9 /10-13. Vrednost neizkoriščene vadnine se prenese v naslednji mesec v primeru odsotnosti več kot 2
tedna zaradi bolezni z zdravniškim potrdilom. Neizkoriščene obiske zaradi bolezni lahko nadomestite v prihodnjih mesecih brez
prenosa vrednosti karte.
NASTOPI in PLAČILA: Nastopi se nastopajočim ne plačujejo. Na zaključni prireditvi se zaračunava minimalna vstopnina za
gledalce. Koreografije so last kluba in jih člani brez predhodnega dogovora s klubom ne smejo izvajati.
PRIPRAVE: V mesecu novembru imamo priprave v Gozd Martuljku.
TEKMOVANJA: po dogovoru z vadečimi.
OPREMA: Ob določenem terminu nas bo obiskala trgovina in boste lahko oddali naročilo. Naročeno opremo boste prejeli v klubu
na dogovorjeni dan. V primeru, da ta dan zamudite, jih boste lahko prejeli v trgovini.
ČLANSTVO preneha z novo sezono. Vsako leto je ob pričetku obiskovanja naših programov potrebno prinesti nov vpisni list.
Pri neupoštevanju pravil kluba, nestrinjanju s programom, žaljenju ipd., si pridržujemo pravico do izpisa člana kadarkoli v letu.
Pridržujemo si pravico do nestrinjanja z vpisom določene osebe, za katero predvidevamo, da bo povzročala težave v klubu.
IZPIS IZ PROGRAMA je možen do sredine meseca, za prihodnji mesec, pisno po mailu. V nasprotnem primeru si pridržujemo
pravico do zaračunavanja programa v celoti.

DOVOLJENJE Prosimo, da z vašim podpisom dovolite uporabo fotografij in videoposnetkov naših dejavnosti katerih se
udeležuje tudi vaš otrok, v propagandne namene in v namen spominov za člane (letaki, filmi, časopisi...). obkrožite DA NE
S podpisom jamčim, da so navedeni podatki resnični, da sem seznanjena s pravilnikom Športnega društva Moj klub in da vadim
na lastno odgovornost.
Datum:

					

Podpis staršev:

