
Športno društvo Športni klub TIAL, Brezje pri Grosupljem 78, SI-1290 Grosuplje, DŠ: 82272042 (ni zavezanec za DDV) 

 

 
 

 

V P I S N I   L I S T   2 0 1 8 / 2 0 1 9 
 
 

PROSIMO IZPOLNITE ČITLJIVO, Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI IN OBVEZNO PREBERITE TUDI DRUGO STRAN 
VPISNEGA LISTA! 

 
 Ime in priimek vadečega: ________________________________________________________   Spol:    M        Ž 

 Rojstni datum: ___________________________________________________________________________________________ 

 Ulica, poštna številka, kraj: _____________________________________________________________________________ 

 Ime in priimek mame:_______________________________________________  Tel:______________________________ 

 Ime in priimek očeta:_________________________________________________ Tel:______________________________ 

 E-mail* in ime plačnika računa: __________________________________________________________________ *email na katerega 

želite prejemati pomembna obvestila in račune  

 
 

USTREZNO OZNAČITE, NA KATERO VADBO SE PRIJAVLJATE (MESTO, VADBO IN ŠTEVILO TRENINGOV): 
 

T  D A N C E 
 

 LJUBLJANA             GROSUPLJE 
 

T I A L 
 

 GROSUPLJE 

T  F I T 
 

 LJUBLJANA               GROSUPLJE 

HIPHOP 
 1 (6-10 let) 
 2 (11 + let) 
 
BALET 
 Mini (3-5 let) 
 T Balerina (6+ 
let) 
 
BREAKDANCE 
 1 (6-10 let) 
 2 (10+ let) 
 
MINI DANCE 
 3-5 let 
 
KIDS POLE 
 6-14 let 
 
 

HIPHOP 
 Mini (1.-3.r.) 
 1 (4.-6. r.) 
 2 (7.r. +) 
 
BALET 
 Mini (3-5 let) 
 T Balerina (6+ 
let) 
 
BREAKDANCE 
 1 (6-10 let) 
 2 (10+ let) 
 
MINI DANCE 
 3-5 let 
 
 

 TIAL MINI (2011 in 
mlajši) 
 
 TIAL PEEWEE BASIC 
(2007-2012) 
 
 TIAL PEEWEE (2007-
2012) 
 
 TIAL JUNIOR (2003-
2007) 
 
 TIAL  (2005 in 
starejši) 
 

GIMNASTIKA 
 MINI (1-3 let) 
 MAXI (3-5 let) 
 
 FITBABY 
 Baby 
 Baby + Mami 
 
DRUŽABNI PLESI 
 individualno 
 tečaj 
 
POLE DANCE 
 Basic 
 Advanced 
 
 FIT BALET 
 
 SKUPINSKE 
VADBE 
 
 

GIMNASTIKA 
 MINI (1-3 let) 
 MAXI (3-5 let) 
 1 (6-10 let) 
 
FITBABY 
 Baby 
 Baby + Mami   
 
DRUŽABNI PLESI 
 individualno 
 tečaj 

 1x/teden 
 2x/teden 

 2x/teden 
 3x/teden 
 4x/teden 

 1x/teden 
 2x/teden 

 
RADI BI UVELJAVILI NASLEDNJI POPUST (ustrezno označite):     
 10% (dijaki, študenti, upokojenci) 
 20% (vadba za starše že vpisanih otrok) 
 20% (vpis v vsaj dve različni vadbi) 
 50% (drugi in vsak nadaljni otrok) 

 
POPUSTI SE MED SEBOJ NE SEŠTEVAJO!



 
OBVEZNOSTI DRUŠTVA 
1. Športno društvo Športni klub Tial (v nadaljevanju društvo) bo izpolnjevalo vse obveznosti določene v Statutu društva ter skrbelo za varno 

izvajanje dejavnosti pod strokovnim vodstvom trenerjev, učiteljev in vaditeljev določene športne dejavnosti. Izvajalo bo vadbe v korist zdravega 
razvoja vadečega in omogočalo članom nastope na različnih tekmovanjih in prireditvah. 
 

OBVEZNOSTI NAROČNIKA 
2. Vadeči bo redno vadil v skladu s programom trenerja, učitelja ali vaditelja in po svojih zmožnostih sodeloval na tekmovanjih in prireditvah. 

Pravočasno in redno bo poravnal mesečno članarino. Na vadbo bo prihajal zdravstveno sposoben in se trudil za izboljšanje svojih fizičnih 
sposobnosti. 

3. Vadeči v času trajanja pogodbe ne bo nastopal v isti tekmovalni panogi za drugo društvo ali klub. 
 

SPLOŠNA DOLOČILA 
4. Udeležba pri vseh programih je na lastno odgovornost, kajti kljub skrbnemu delu vaditeljev lahko pride tudi do nezgode. Vsem udeležencem 

priporočamo predhodno sklenitev nezgodnega zavarovanja, saj le-to ni vključeno v ceno tečaja. 
5. INFORMACIJE IN SVETOVANJE: Informacije in svetovanje o pričetku, trajanju tečajev, vaditeljih in ceni tečajev lahko dobite: na www.t-studio.si, 

preko elektronke pošte info@t-studio.si ali po telefonu 051 37 60 37  v času uradnih, ki so objavljene na spletni strani 
6. OBISK VAJ: Na vajo pridete vsaj 5 minut pred pričetkom v primerni opremi. Z delom pričenjamo točno, zato z zamujanjem motite potek dela. 

Predšolske in šolske otroke starši oddate vaditelju v prostorih športnega društva in jih prevzamete ob koncu ure ponovno v prostorih društva. 
Dodatno varstvo ni organizirano, zato prevzemamo odgovornost za otroke samo v času trajanja vaj. V primeru, da na tečaj ni vpisano zadostno 
število tečajnikov, si pridržujemo pravico odpovedati tečaj na dan in uro pričetka prve vaje. V primeru odpovedi tečaja zaradi premajhnega števila 
vpisanih tečajnikov plačano mesečno članarino vrnemo v celoti. 

7. URNIK: Društvo se obvezuje izpeljati vse vadbe v skladu z navedenim programom v času in na lokaciji razpisanih vaj. V primeru odsotnosti vaditelja 
poskrbimo za enakovredno zamenjavo. V primeru, da zaradi višje sile vaja odpade, vas o tem obvestimo in le to nadomestimo z zamikom v drugem 
terminu (po predhodni najavi). Programi trajajo skozi celo šolsko leto. 

8. ČISTOČA DVORAN: V dvorane tečajniki vstopajo z ustrezno čisto obutvijo (preobuti). V dvoranah je prepovedano kajenje, vnašanje hrane in pijače 
(razen v plastenkah, ki jih tečajniki puščajo ob vhodu). V primeru neupoštevanja tega pravila morajo tečajniki ob opozorilu vaditelja prostor 
zapustiti. Denarja v tem primeru ne vračamo. 

9. GARDEROBA: Garderoba je na voljo za vse dvorane in ni fizično varovana. Stvari v garderobi puščate na lastno odgovornost. Priporočamo vam, da 
vrednejše stvari in predmete odnesete s seboj v dvorano. 
 

PLAČILA 
10. VPIS IN PLAČILO: Ob vpisu izpolnite vpisni list (pogodbo) s svojimi podatki, ki jih vnesemo v informacijski sistem evidence članstva. Plačilo vadnine 

poteka mesečno na TR društva (naveden na računu), predstavlja eno desetino letne članarine za celoletno plesno šolo in velja za datumsko omejene 
vaje v določenem mesecu, ter se ne spreminja iz meseca v mesec glede na dejansko število vaj (prazniki in počitnice so všteti). Plačilo članarine je 
zabeleženo v informacijski sistem društva. Pri plačilu prosimo, da točno navajate SKLIC! 

11. Računi za mesečne obroke vadnine se izdajajo vnaprej do predvidoma 15.ga v tekočem mesecu (Primer: v začetku meseca oktobra prejmete račun 
za oktober) 

12. V kolikor vadeči manjka več kot 50% vaj v mesecu, mu priznamo dobropis pri vadnini za naslednji mesec le ob predložitvi zdravniškega potrdila, 
ostalih opravičil za nazaj ne sprejemamo. V kolikor veste že vnaprej, da vas na več kot 50% vaj v izbranem mesecu ne bo (iz opravičenih razlogov), 
nam morate to sporočiti PISNO IN VNAPREJ na email naslov: info@t-studio.si, če želite uveljavljati popust pri vadnini 

13. V kolikor želite predhodno odstopiti od celoletne pogodbe, nam morate to sporočiti PISNO IN VNAPREJ DO 20.GA V TEKOČEM MESECU na email 
naslov info@t-studio.si. Plačilo mesečne obveznosti ni potrebno od NASLEDNJEGA MESECA po odpovedi pogodbe (Primer: če želite z mesecem 
junijem prekiniti z vadbo, nam morate to sporočiti najkasneje do 20. maja)   

14. Cenik storitev je objavljen na spletni strani www.t-studio.si v zavihku Cenik 
 
Pogodba stopi v veljavo, ko jo podpišeta obe strani in je sestavljena v enem izvodu, ki ga hrani društvo. Pogodba velja do odpovedi 
(glej odstavek Plačila, točka 13.). S podpisom izjavljam, da želim postati član/-ica Športnega kluba Tial in da sprejemam statut 
društva ter sem se pripravljen/-a ravnati po njem. 

 
Na podlagi nove uredbe o varstvu osebnih podatkov GDPR, vas prosimo, da ustrezno označite ali soglašate s spodnjimi navedbami: 
 

  DA     NE    Potrjujem da lahko društvo uporabi in obdeluje moje/otrokove osebne podatke za potrebe obveščanja in nemotenega delovanja 

kluba in vadb 

  DA     NE   Potrjujem, da lahko društvo posreduje moje/otrokove osebne podatke tretji osebi (organizatorjem prireditev, tekmovanj, ipd.) za 

potrebe nemotene organizacije                                                               

  DA     NE   Potrjujem, da lahko društvo objavi foto ali video material, na katerih sem jaz/moj otrok, za potrebe promoviranja na socialnih 

omrežjih društva, na spletni strani, ipd. 
 
 

Kraj in datum:  ___________________________________ 
 
Podpis vadečega člana:                                 Podpis zakonitega zastopnika (če je član mlajši od 16 let):                                           Žig in podpis društva: 
 
 


