TA DEL ODREŽI IN SH RANI

ZA POTRDITEV PRIJAVE JE POTREBNO NA PRVI VADBI TRENERJU
IZROČITI IZPOLNJENO IN PODPISANO PRIJAVNICO.
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Informacije glede prijave možne tudi po telefonu: 051 410 065 in 031 226 459

ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana
Gerbičeva 61, SI – 1000 Ljubljana
Poslovni račun: SI56 0203 6009 0083 659 (NLB d.d., Ljubljana)
Matična št.: 1208543
ID za DDV: SI53830709

T: 051 410 065 in 031 226 459
E: info@onsljubljana.si
www.onsljubljana.si
www.facebook.com/onsljubljana

www.onsljubljana.si

www.facebook.com/onsljubljana

TA DEL ODREŽI IN VRNI
ŠOLSKO LETO:

OSNOVNA ŠOLA:

OTROŠKA NOGOMETNA ŠOLA
ŠD Otroška nogometna šola Ljubljana v sodelovanju z osnovnimi šolami in
Mestno občino Ljubljana, organizira nogometno vadbo.

RAZRED:

OBVEZNI PODATKI (VPIŠEJO S TARŠI)
V društvo lahko samostojno pristopi vsakdo, ki je dopolnil 15 let starosti. Za člana, ki je mlajši od 15 let pristopno
izjavo podpiše starš ali skrbnik. Prijavnica vsebuje podatke za prijavo na vadbo. Prosimo, da čitljivo izpolnite podatke na prijavnici.
Podatke hranimo v skladu z zakoni o varstvu podatkov.

DATUM ROJSTVA:

IME IN PRIIMEK OTROKA:
DOMAČI NASLOV:

POŠTA:

PODATKI O PLAČNIKU
IME IN PRIIMEK PLAČNIKA:

1x ali 2x tedensko v telovadnici šole, dolžina vadbene enote je določena v dogovoru s šolo, začetek v septembru ali oktobru, zaključek v maju ali juniju
(v skladu s šolskimi urniki).

Dečki in deklice od 1. - 5. razreda.

TELEFONSKA ŠT.:

POGOJI VADBE V ŠD OTROŠKA NOGOMETNA ŠOLA LJUBLJANA

E-POŠTA STARŠA:
Podatek je obvezen zaradi vstopa v internetni sistem ONŠ e-klub, preko katerega so povezani trenerji in njihovi starši. Namen
e-kluba z vidika trenerja je spremljanje prisotnosti vadečih in na enem mestu imeti shranjene kontakte staršev mladih nogometašev. Z vidika strašev pa spremljanje ali se je otrok vadbi pridružil, pridobitev informacij s pisarne ali od trenerja ter spremljanje plačil. Za dostop do e-kluba potrebujemo vaš aktivni e-poštni naslov.

1. Vadba brez prijavnice NI možna, s podpisom potrjujete, da ste seznanjeni s pogoji vadbe v ŠD ONŠ
Ljubljana in se z njimi strinjate. Prijavnico oddate na prvi uri vadbe.
2. Vadba poteka skozi celo šolsko leto in je plačljiva.

Otrok se bo vadbe udeleževal (označite):
1x tedensko - “Mali nogometaš” (45min)* – Cena 15 EUR / mesec

3. Mesečni obrok za vadbo je preračunan na število ur v celotnem vadbenem obdobju (šolsko leto),
zato so mesečni obroki enaki za vsako mesečno obdobje neglede na različno število ur
v posameznem obdobju.

2x tedensko – program “Nogometaš” (vadba poteka 2x 45min ali 1x 1,5 ure)**
- Cena 25 EUR / mesec

4. Mesečni prispevek za vadbo poravnajo starši na osnovi računa, ki ga pošljemo po elektronski pošti.
Plačilo je v treh trimesečnih obdobjih in enem enomesečnem obdobju (sep.-nov., dec.-feb., mar.-maj., jun.).
5. V času šolskih počitnic in uradnih praznikov vadba odpade. Zaradi počitnic in praznikov se
mesečni prispevek ne spremeni.

*Vadba 45 minut tedensko zajema osnove nogometne vadbe.
**2- krat tedenska vadba zajema:
- celotni strokovni program ONŠ Ljubljana,
- igralne dneve pri nogometnih klubih,
- zaključno tekmovanje,
- sodelovanje pri opravljanju Priznanja in Značke nogometaša,
- majica (spominsko darilo).

6. Mesečni prispevek se ne spremeni, v kolikor se vadeči ne udeleži vadbe zaradi šolskih obveznosti
(šola v naravi, tečaj plavanja, šolske prireditve, izleti, ipd.) oziroma bolezni. Mesečno plačilo je pavšal,
tako da se posameznih izostankov od mesečne vadnine ne odšteva.

-

Mesečna vadnina znaša 15 EUR oz. 25 EUR. V primeru najemnin šolske telovadnice
do največ 40 EUR.
S podpisom prijavnice dovoljujem, da bom na elektronski naslov prejel/a do 15 obvestil
društva (obvestila o nadomeščanjih odpadlih vadb, dogodkih, počitniških programih,
sponzorsko prošnjo, prošnjo za namenitev dela dohodnine, vabila na nadaljevanje vadbe),
in dovoljujem, da se oddaljene skupinske fotografije otroka uporabijo za promocijo društva
na naši spletni strani društva in socialnih omrežjih.
PODPIS STARŠA:

DATUM:

S podpisom prijavnice potrjujem, da sem seznanjen s pogoji vadbe v ŠD Otroška nogometna
šola Ljubljana (objavljeno na tem letaku in www.onsljubljana.si) ter z njim soglašam.

7. Vadba se NE ZARAČUNAVA le v primerih, če je otrok prenehal z vadbo na začetku meseca oz. je bil
odsoten od vadbe zaradi bolezni cel mesec. O izpisu ali bolezni nas morate obvestiti na elektronski
naslov: info@onsljubljana.si najkasneje zadnji dan v mesecu, ko je otrok z vadbo prenehal.
8. Stroški pošiljanja opominov in zamudnih obresti neplačil, se zaračunavajo z veljavno zakonodajo.
9. Vpis v skupine je omejen. V kolikor se zapolnijo vsa mesta v skupini, se upošteva vrstni red prijav
(glede na datum prvega obiska).
10. Za morebitne poškodbe, katerih vzrok so nepredvidljivi dejavniki, na katere mentor in društvo
nimata vpliva, mentor in društvo ne odgovarjata.

Ker je to moštvena igra, kjer prihaja do druženja, prijateljstva, navajanja na delo
v skupini, sodelovanja med enako mislečimi navdušenci za šport in razvijanja
osnovnih motoričnih sposobnosti.
Majica, hlačke, športni copati.

