
TENISKI KLI]B BREZICE
Kajuhova ul. 13, 8250 BreZice
E-naslov: info@tk-brezice.si

PRISTOPNA IZ'AVA
OTROKA, STAREGA DO 15 LET, VVADBENO SKUPINO

SoglaSam. da se moj otrok , O-

Telefon: E-mail:

(ime in priimek)
vkljudi v vadbeno skupino TK BreZice.

Ote/mati oz. zakoniti zastopnik:

Ime in priimek: Naslov:

EMSO:

Datum: Podpis:

PNSTOPNA OSEBNA IZ]AVA :
Zgonj pdpisni/a r4avljam, da *m seznanjen/a s pogojl ki so piloga pistopni i47ui, ter z njimi sqtlahm.
Teniikemu klubu BreZice dovoljujem zbiranje, obdelavo in uporabo mojih osebnih podatkov za potrefu delouanja kluba, pn iemerie dolZno ravnati v
skladu z doloiili Zakona o vastvu osebnih podakov (ZVOP-I). Dovoljujem tudi javno objavlj,anje slikowega, video in zvoinega material4 ki
pikazuje dejawost kluba in usebuje posnetke mojega otroka.
S podpien tudi potjujen da sogtaiam z izkljuieno gmohto in nqmotno odgovomostjo TK Breiie, kar pomenl da klub kot druitvo in strokovno
oreUE (uaditeljl teneryL organintoryi) v pimeru fiziinih in psihiinih poikdb niso odgowmi za pcredno ali neposdno gmotno in negmotno
ikodo, ki bijc ilani utrpeti v iasu vadbe, piprav nanjq tekmovanj in prevozih nanje ter ostalih priredituah, povezanih z deiaunostjo TK Breiice.

TENISKI KLTIB BREZICE
Kajuhova ul. 13, 8250 BreZice
E-naslov: info@tk-brezice.si

PRISTOPNA IZTAVA
OTROXA, STAREGA DO 15 LET, VVADBENO SKUPINO

Sogla5am, da se moj otrok , roi
(ime in priimek)

vkljudi v vadbeno skupino TK Breiice.

OEe/mati oz. zakoniti zastopnik:

Ime in priimek:

EMSO: Telefon: E-mail:

Datum: Podpis:

PR,ISTOPTUA OSEBNA IZ]A VA :
Zgonj podprsany'a izjauljam, da em seznanjen/a s pogojl k so pflWa pirtopni iziaui, ter z niimi soglahm.
fenEkenu klubu *6Zice dovoljujem zbiranje, obdelavo in uprabo mojih o*bnih podatkov a potrebe delovania klufu, pri iemer je dolilno rawati v

skladu z dolodli Zakona o vaEtvu osebnih podatkov (ZVOP-I). Dovotjujem tudi javno objavljanje slikoweg4 video in zvocnegB mateialt ki
prikazq? del?vnost kluba in usebqE posnetke mol:ega otroka.
S podpinm tudi pob'jujem, da ngtaiam z izkljuieno gmotlo in negmotno odgovomostlo TK Breiice, kar pomeni, da klub kot druitvo in strokovno

oebje (vaditelji, teneiL organizatorfl) v pimeru ftziinih in psihEnih poikodb niso dgovomi za posredno ali nepovedno gmotno in nqmotno
i*ody ki Oi jo ilani utpeti v Asu uadLte, piprav nanjq tekmovanj in prevozih nanle br ostalih pnreditvah, pvezanih z delAunostio TK BreZice'

Naslov:



TENISKI KLUB BREZICE
Kajuhova ul. 13, 8250 BreZice
E-naslov: info@tk-brezice.si

PIOGOJI
(DODATEK K PRISTOPNI IZ'AVT STARSA OZ.ZAK.ZA$TOPNTKA OTROKA VVADBENO SKUPTT{O)

STARSI IN OTROCI SE OBVEZUJEJO:
Mesedni prispevek vadbe bom pladaila najkasneje 15 dni po izdaji raduna in obraduna za pretekli mesec. V
nasprotnem primeru je TK BreZice (v nadaljevanju klub) opraviden do zaradunavanja zakonskih zamudnih
obresti.
Zavezujem se poravnativsako morebitno nastalo 5kodo, ki bi nastala v primeru malomarnosti otroka oz.

neupoitevanja navodil trenerjev ali pravil, ki veljajo na teniSkem igriSdu (velja za opremo v lasti kogarkoli).
VsakrSne pripombe na delo in odnose kluba bom posredoval/a trenerju alivodstvu kluba, ki mi bo na to
odgovoril v najkrajSem moZnem dasu.

- Vsa morebitna nesoglasja s kadrom oz. vodstvom kluba bom skuSa/a reSiti po mirni poti. V kolikor to ne bo
mogode, se ie vnaprej odpovedujem kakrinimkoli toZbenim zahtevkom in se strinjam, da se medsebojno
sodelovanje sporazumno prekine.

KLUB NE PRE\TZEMA NIIGKRSNE ODGOVORNOSTI V PRIMERU:

ee se ugotovi, da so navedbe stariev ali otro( ki se udeleZujejo kateregakoli programa kluba, neresnidne oz.

nepopolne.

- ee starSi predhodno pisno ne opozorijo na morebitne otrokove zdravstvene teiave, zaradi katerih bi lahko

pri5lo do zdravstvenih teZav privadbi otroka.
Cr otrok ne bo upoSteval navodil trenerja, bo krSil nadela osnovnega bontona ali unidil oz. poSkodoval lastnino
kogarkoli.
ee se v primeru poSkodbe in poslediine napotiWe otroka na zdravniSki pregled s strani kluba le-ta ne opravi oz.

klubu ne dostavi ustreznega zdravniSkega potrdila glede napotitve.
de se v dasu termina vadbe poSkoduje, uniii ali izgubiotrokova lastnina.

CENA IN NACIN PI.ACII.A:

C-enik se lahko spreminja enkrat letno. V dasu Solskih poditnic se obradunavajo samo realizirane ure oz. skladno

z dogovorom.
Prispevek po programu kluba znaSa:

a) skupina 2 otroka (vsaj 8 ur/mes) v viSini 65 EUR/mes,
b) skupina 3 otroci (vsaj 8 urlmes) v viSini 47 EUR/mes,
c) skupina 4 otroci (vsaj 8 urlmes) v viSini 35 EUR/mes,
d) skupina 5 ali ved otrok (vsaj B urlmes) v viSini 25 EUVmes,
d) individualna ura s trenerjem v viSini 13,50 EUR/ura (igriSia TK BreZice),

in 21,50 EUR/ura (dvorana Brezina, Terme GteZ)
e) v primeru veqega ali manjSega Stevila ur mesedno, se vadnina obraduna skladno s predhodnim dogovorom'

Otrocivseh zgoraj navedenih skupin, ki zajemajo min 8 ur vadnine v klubu mesedno, so ilaniTK Breiice in so

opro5deni pladila letne igralnine v klubu ter imajo glede igranja tenisa izven vadbenih ur iste pravice kot vsi

dlani kluba s pladano letno igralninol

- V primeru neopravidenega izostanka s strani otroka, klub zaraduna polni znesek vadbe.

OPMVI.ENI IZOSTANKI S STMNI OTROKOV:

- odsotnost trenerja,
slabe vremenske razmere,

- izredna zasedenost teniSkih igri5d,
neodloZljive Solske obveznosti (izleti, Sola v naravi, itd.)
neprekinjena poSkodba ali bolezen otroka, ki traja 14 dnialived.

ODPOVEDNI ROK:
Prekinitev vadbe je moina kadarkoli. Potrebno je opraviti odjavo v klubu, in sicer z najmanj enomesednim odpovednim

rokom. Prekinitev vadbe zadne veljati z zadniim dnem v mesecu.

UO TK BREZICE
Marko Zordid l.r.;EACE

Pogoji in cenik zadnejo veUati z dnem 01.11.2018.


