PRISTOPNA IZJAVA
(z vadbo v Idriji)
Za članstvo* v Gimnastičnem društvu Vrhnika ter za vadbo v šolskem letu 2021/22
(*v primeru, da je posameznik član društva že od prej, izjava velja le za vadbo v tekoči sezoni)

IME IN PRIIMEK: _______________________________________________________________
EMŠO in KRAJ ROJSTVA: ________________________________________________________
NASLOV: ______________________________________________________________________
TELEFON ali GSM: ______________________________________________________________
E-MAIL (s tiskanimi črkami):_______________________________________________________
DATUM PRVEGA OPRAVLJENEGA TRENINGA V SEZONI 21/22: _____________________
DEJAVNOST
(ustrezno označite)

B2…………..ritmična gimnastika Idrija
B3…………. ritmična gimnastika Idrija + trening na Vrhniki

VPISNI POGOJI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Član mora poravnati redno letno članarino v višini 15 EUR.
Mesečni prispevek za vse razpisane programe je določen na osnovi določb sprejetih s strani Upravnega odbora
Gimnastičnega društva Vrhnika.
S podpisom pristopne izjave se potrjuje seznanjenost z višino prispevka za posamezno dejavnost
(višina mesečnega prispevka je navedena v zgibanki oziroma na spletni strani).
Po obdobju treh mesecev neplačevanja prispevkov za vadbo pošljemo opomin.
Posebni pogoji plačevanja so možni po dogovoru z Upravnim odborom društva.
Prispevki se plačajo mesečno na osnovi obvestila, ki ga izstavi društvo za vsak tekoči mesec vadbe.
Vsak naslednji član iz iste družine plača 30 % manjši mesečni prispevek.
S podpisom pristopne izjave se potrjuje seznanjenost z redom v telovadnici, ki se nahaja na hrbtni strani
pristopne izjave).
S podpisom pristopne izjave se dovoljuje objava slik članov društva v tiskanih medijih, na društveni spletni
strani in na društvenih Facebook straneh.
O predhodnem izpisu člana iz društva nas obvezno obvestite ustno ali po elektronski pošti.
Prehodi registriranih tekmovalk in tekmovalcev v druga društva oziroma klube med tekmovalno sezono niso
dovoljeni.

Zakoniti zastopnik s podpisom soglašam, da je moj otrok član Gimnastičnega društva Vrhnika in izjavljam, da sem
seznanjen/a z vpisnimi pogoji ter potrjujem, da otrok nima bolezni ali trajne poškodbe, ki ne bi dovoljevala tovrstnega
športnega udejstvovanja. Če ima otrok kakšne posebnosti, ki bi vplivale na njegovo varnost, oziroma na varnost drugih pri
vadbi, moram o tem obvestiti vodjo skupine

Datum:____________

Podpis člana*:

Podpis zakonitega zastopnika**:

______________________

________________________

*Za člane mlajše od sedmih let podpis ni potreben

•

•
•
•
•

Društvo se obvezuje, da bo navedene podatke uporabljalo samo za
namen delovanja društva in jih v ostalih primerih ne bo posredovalo
tretjim osebam brez dovoljenja prijavljenca oziroma njegovega
zakonitega zastopnika.
GD Vrhnika lahko zavrne vpis posameznika v naslednjem vadbenem
obdobju, če ta kakorkoli namenoma ogroža svojo varnost ali varnost
drugih na urah vadbe.
Udeležba na vadbi poteka na lastno odgovornost.
Pridržujemo si pravico, da posameznega programa ne organiziramo,
če se zanj ne prijavi zadostno število udeležencev.
GD Vrhnika ima pravico zaščititi svojo intelektualno in materialno
lastnino in je brez predhodne odobritve ne dovoljuje uporabljati
tretjim osebam.

**Klikni v polje za digitalni podpis

Shrani
Natisni

Pošlji (z digitalnim podpisom)

RED V TELOVADNICI:
 Vadbo posameznih dejavnosti v društvu vodijo usposobljeni vaditelji.
 Starši lahko vadbo otrok spremljajo le s tribun.
 Obvezna je uporaba športnih oblačil, ki so razpisana za posamezno
dejavnost.
 Dekleta naj imajo pri vadbi lase vedno spete.
 Med vadbo je prepovedano žvečenje žvečilk.
 Vstop v telovadnico s čevlji je prepovedan.
 Dovoljen je vnos zmerne količine pijače v telovadnico.
 Otroke pripeljite in jih pridite iskati po končani vadbi pravočasno.
 Bolni otroci naj se do okrevanja ne udeležujejo športnih aktivnosti.

Ob prijavi prosimo izberite enega od spodnjih postopkov
Pristopno izjavo:
• prenesite na svoj računalnik, izpolnite, shranite in natisnite in podpisano prinesite v telovadnico,
oziroma:
• prenesite na svoj računalnik, izpolnite in digitalno podpišite (uporaben je POŠTA®CA, NLB, SIGEN-CA, Halcom ali
katerikoli drugi veljavni osebni certifikat) ter s klikom na gumb pošljite na gd.vrhnika@gmail.com
ali pa:
• natisnite, izpolnite in podpisano prinesite v telovadnico.

Gimnastično društvo Vrhnika, Tržaška 9, 1360 Vrhnika, gd.vrhnika@gmail.com http://5k.amadeus.si/gd

