OTROŠKA NOGOMETNA ŠOLA
LJUBLJANA
ŠOLSKO LETO 2012/2013

Program sofinancira

splet:www.onsljubljana.si
e-naslov: info@onsljubljana.si

izjemoma 1. razred – rojeni leta 2006).

mob. tel. 1

mob. tel. 2

(naslov)

e-pošta (za obvestila)

OŠ
razred

ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
Gerbičeva 61, SI – 1000 Ljubljana
Poslovni račun: 02036 – 0090083659
(NLB d.d., Ljubljana),
Matična št.: 1208543,
Davčna št.: 53830709, ID za DDV: SI53830709,
Tel.: 041 59 93 22,
E-pošta: info@onsljubljana-drustvo.si,
Spletne strani: www.onsljubljana-drustvo.si

, stanujoč/a

s strani MOL-a (10 €/mesec)
tekoči stroški delovanja programa (od oktobra 2012, do vključno maja 2013), ki vključujejo stroške:
– administracije (pisarna, poštni stroški, delovanje informacijskega sistema, strokovni nadzor,
mentorstvo)
– stroški opreme (žoge, markirne majice, stožci, goli…)
– stroški nogometnih srečanj na šolah in klubih (marec, april, maj, junij)
– stroški promocije in zavarovanje odgovornosti
– udejstvovanje v projektih širše družbene vloge
(10 €/mesec)
*V primeru dodatnega plačila uporabnine prostora, zaračunanega s strani šole, se vadnina
ustrezno zviša in se dopiše sofinanciranje prostora.
Cena programa se plačuje mesečno 20 €, na podlagi izstavljene položnice.

rojen/a

CENA PROGRAMA: 20 EUR / mesečno
V ceno programa
je všteto:
strošek urne postavke vodenja vadbe (vadnina) in najemnine vadbenega prostora, ki sta sofinancirana

(priimek in ime)

POTREBNA ŠPORTNA OPREMA: majica, hlačke, športni copati.

moj sin / hči

KAKO DO PRIJAVE: Izpolnjeno prijavnico vrnete v šolo (prijava za interesne dejavnosti). Število prijav je omejeno.

(priimek in ime)

sodelovanja med enako mislečimi navdušenci za šport in razvijanja osnovnih motoričnih
sposobnosti.

Spodaj podpisani/a

ZAKAJ NOGOMET: Ker je to moštvena igra, kjer prihaja do druženja, prijateljstva, navajanja na delo v skupini,



rekvizite, srečanja med posameznimi OŠ in srečanja na klubih, navajanje na zdravo tekmovalnost
v skladu s pravili fair playja, možnost vključevanja v redno vadbo pri nogometnih klubih in
predvsem veliko zabave.

OTROŠKA NOGOMETNA ŠOLA – 2012 / 2013 – (nogometni krožek)
PRIJAVNICA

KAJ NUDIMO: strokovno vodeno nogometno vadbo (trener oz. mentor s predpisano izobrazbo), opremo in

(podpis otroka)
(podpis staršev)
Opomba: ONŠ Ljubljana si pridržuje pravico objave posameznih fotografij, narejenih v okviru programa ONŠ Ljubljana in bodo objavljene v publikacijah širšega javnega značaja.

KDO: dečki in deklice (2./3. razred oz. 3./4. razred; praviloma rojeni leta 2003, 2004 in 2005,

2012

2012, zaključek v maju ali juniju 2013 (v skladu s šolskimi urniki).

Ljubljana,

KDAJ/KJE: 2 x tedensko v telovadnici ali na zunanjem igrišču osnovne šole; začetek v septembru ali oktobru

vključi v nogometni krožek na OŠ in da se bo udeleževal/a rednih vaj, ki bodo dvakrat tedensko, ter tekmovanj v organizaciji Otroške
nogometne šole Ljubljana.
Program sofinancira

Š D Otroška nogometna šola Ljubljana organizira v sodelovanju z osnovnimi šolami in MOL (Oddelek za šport)
OTROŠKO NOGOMETNO ŠOLO v obliki nogometne interesne dejavnosti na OŠ.

,

,

, soglašam, da se

OTROŠKA NOGOMETNA ŠOLA – 2012/2013

