Športni klub TIAL, Brezje pri Grosupljem 78, SI-1290 Grosuplje, DŠ: 82272042 (ni zavezanec za DDV), TR: 0202-2025-315-4149 (NLB)

VPISNI LIST
PROSIMO IZPOLNITE ČITLJIVO, Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI IN OBVEZNO PREBERITE TUDI DRUGO STRAN!



Ime in priimek vadečega: _____________________________________________________________ Spol:  M

Ž



Rojstni datum: _____________________________________________________________________________________________



Ulica, poštna številka, kraj: ________________________________________________________________________________



Telefonska številka vadečega: _____________________________________________________________________________



Ime in priimek mame:_______________________________________________________Tel:___________________________



Ime in priimek očeta:________________________________________________________Tel:___________________________



E-mail** in ime plačnika računa: __________________________________________________________________________

**e-mail na katerega želite prejemati nujna obvestila o treningih in mesečne račune

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

OTROŠKE VADBE
 LJUBLJANA

 GROSUPLJE

HIPHOP LJ
 1 (6-8 let)
 2 (9-13 let)
 3 (13+ let)

HIPHOP GRO
 1 (6-10 let)
 2 (11+ let)

BALET LJ
 Mini Balerina (3-6 let)
 T Balerina (6+ let)

BREAKDANCE LJ
 1 (začet. 6+ let)
 2 (nadalj. 6+ let)
MINI DANCE LJ
 3-6 let

TIAL VADBE

BREAKDANCE GRO
 1 (začet. 6+ let)
 2 (nadalj. 6+ let)
MINI DANCE GRO
 3-5 let

 GROSUPLJE

ODRASLE VADBE
 LJUBLJANA

 GROSUPLJE

 TIAL BASIC
(2009-2014)

POLE DANCE
 Odrasli

 TIAL PEEWEE
(2009-2014)

FIT BALET
 Odrasli

 TIAL JUNIOR
(2004-2009)

HUDI HIPHOPARJI
 Odrasli

GIMNASTIKA GRO
 Maxi (3-5 let)

KIDS POLE LJ
 1 (začet. 6-14 let)
 2 (nadalj. 6-14 let)

 1x/teden
 2x/teden

3x/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 iz iste družine)
POPUSTI SE MED SEBOJ NE SEŠTEVAJO IN
VELJAJO SAMO ZA REDNE SKUPINSKE VADBE!

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.
3.
Vadeči v času trajanja pogodbe ne bo nastopal v isti tekmovalni panogi za drugo društvo ali klub.
SPLOŠNA DOLOČILA
4.
INFORMACIJE IN SVETOVANJE: Informacije in svetovanje o pričetku, trajanju tečajev, vaditeljih in ceni tečajev lahko dobite: na www.t-studio.si,
preko elektronske pošte info@t-studio.si ali po telefonu 051 37 60 37 v času uradnih ur, ki so objavljene na spletni strani
5.
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 na mail in le to nadomestimo z zamikom
v drugem terminu (po predhodni najavi). Programi trajajo skozi celo šolsko leto, z izjemo praznikov in šolskih počitnic
6.
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
7.
VPIS IN PLAČILO: Ob vpisu izpolnite vpisni list (pogodbo) s svojimi podatki, ki jih vnesemo v informacijski sistem evidence članstva. Vpis velja od
prve vadbe in do konca šolskega leta (izjema: glej odstavek Plačila, točka 11). Plačilo vadnine poteka mesečno na TR društva in predstavlja eno
enakomerno desetino letne članarine za celoletni program vadbe. Vadnina se ne spreminja iz meseca v mesec glede na dejansko število vaj (vse
morebitne odpadle vaje zaradi praznikov in počitnic so vštete). Plačilo je zabeleženo v informacijski sistem društva. Pri plačilu prosimo, da točno
navajate SKLIC
8.
Računi za mesečne obroke vadnine se izdajajo vnaprej do predvidoma 15.ga v tekočem mesecu (primer: v začetku meseca oktobra prejmete račun
za oktober)
9.
Odsotnost z vaj pri znesku mesečne vadnine upoštevamo samo v primeru daljše neprekinjene odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe na podlagi
pisnega obvestila vnaprej ali najkasneje 7 dni po zadnji odsotnosti na info@t-studio.si.
Pri vadbah, ki potekajo enkrat tedensko upoštevamo neprekinjeno odsotnost, ki je dolga vsaj dva tedna.
Pri vadbah, ki potekajo dvakrat ali večkrat tedensko upoštevamo neprekinjeno odsotnost, ki je daljša od enega tedna.
Ob pisnem obvestilu je potrebno predložiti zdravniško potrdilo
10. V kolikor veste že vnaprej, da vas na 50% ali več vaj v izbranem mesecu ne bo (iz opravičenih razlogov), nam morate to sporočiti PISNO IN VSAJ 7
DNI VNAPREJ na email naslov: info@t-studio.si, če želite uveljavljati popust pri naslednji vadnini
11. V kolikor želite predhodno odstopiti od celoletne pogodbe, nam morate to sporočiti PISNO IN VNAPREJ DO 25.GA V TEKOČEM MESECU na mail
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 25. maja)
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 11.). 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 zgoraj navedene osebne podatke za elektronsko/telefonsko obveščanje
vadečega/staršev za potrebe nemotenega delovanja kluba in vadb.



 DA  NE Potrjujem, da lahko društvo posreduje zgoraj navedene osebne podatke tretji osebi (organizatorjem prireditev, tekmovanj, ipd.)
za potrebe nemotene organizacije le-teh. Obvezujemo se, da bomo posredovali samo podatke, ki so nujno potrebni.



 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. Obvezujemo se, da bo ves material primeren za javno objavo.

Kraj in datum: ___________________________________

Podpis vadečega člana:

Podpis zakonitega zastopnika (če je član mlajši od 16 let):

Žig in podpis društva:

