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generalna 
pokroviteljica 

 

PRIJAVNICA 
 za vadbo Atletske abecede – vadbena skupina Trebnje 

Atletskega kluba KRKA Novo mesto v šolskem letu 2022/2023 

Podatki o otroku: 

Ime in priimek:  ___________________________      Datum rojstva:  __________     Spol:   M

Naslov:  

Termini obiskovanja vadbe: 
a. dvakrat tedensko – torek in petek
b. enkrat tedensko - torkov termin
c. enkrat tedensko - petkov termin

Datum pričetka obiskovanja vadbe: _________

Opombe, morebitne zdravstvene omejitve: 

Podatki staršev oz. skrbnika: 

Ime in priimek 

Stanujoč 

Telefon    GSM     ___ E-pošta 

Cena vadbe (vadnina) znaša 30 eur mesečno, če otrok obiskuje dva termina tedensko, oz. 20 eur mesečno za en 
termin tedensko, kar določite ob prijavi. V primeru, da vadbo Atletske abecede obiskuje več otrok iste družine, je 
vadnina nižja. V ceno je vključen DDV. Vadnino poravnavate mesečno po prejetih računih. Računi bodo posredovani 
po e-pošti. Možno je plačevanje preko trajnika (SSD direktne obremenitve). Če želite plačevati preko trajnika nas o 
tem_obvestite. 
Vadnina se ne zaračunava ob daljši odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe ob pogoju, da je najkasneje do zadnje 
vadbe v mesecu dostavljeno (osebno vaditeljem ali po e-pošti na klub) ustrezno pisno opravičilo. Morebitno 
prenehanje obiskovanja vadbe je potrebno sporočiti pred prenehanjem pa navadni ali e-pošti.  
Če otrok s svojim neprimernim vedenjem moti skupino in s tem onemogoča kvalitetno delo, si pridružujemo 
pravico do odpovedi oz. prekinitve sodelovanja. 

S podpisom starši oz. skrbniki dovoljujejo objavo fotografij ter imena in priimka otroka na spletni strani kluba. Če 
se s tem ne strinjate, to navedite pod opombami. 

S podpisom starši oz. skrbniki izjavljajo, da se bodo vadbe udeleževali le zdravi otroci in da bodo spoštovali pravila 
in priporočila v zvezi z varovanjem zdravja in omejevanjem širjenja okužb.  

 Podpis starša oz. skrbnika: 
Datum:  _________ 

    ___________________________________ 

    Ž 
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