SPLOŠNI POGOJI DELOVANJA ŠD ŠPIČKA, s katerimi član društva oz. zakoniti zastopnik ob podpisani
prijavi soglaša in je o njihovi vsebini seznanjen:

PRIJAVA




Za udeležbo na vadbi je potreben vpis.
Udeležba na vadbi brez izpolnjene prijavnice je dovoljena do 3x, kar se šteje kot poizkusno obdobje, ki se v
primeru nadaljevanja vadbe upošteva kot redna prisotnost.
Vadba poteka celotno šolsko leto od septembra do konca junija.

PLAČILO







Vadba je plačljiva.
Mesečna vadnina je pavšal in ni odvisen od prisotnosti na treningu.
Vadba se NE ZARAČUNA le v primeru: - če je deklica prenehala z vadbo v začetku meseca in starši to
sporočijo najkasneje do 15. v tekočem mesecu izključno na elektronski naslov info@spicka.si – ali zaradi
daljše poškodbe (ob priložitvi zdravniškega potrdila) oz. daljše odsotnosti iz v naprej znanih okoliščin.
SEPTEMBER
Zaradi priprave urnikov s strani šole, se vadba v septembru povsod ne prične v prvem tednu meseca, zato
tam društvo ustrezno prilagodi septembrsko vadnino na polovičen znesek.
Ostali meseci se obračunajo polno. Zaradi praznikov in počitnic se mesečni prispevek za vadbo ne spremeni.
Deklica se s prijavo vključi v letni program, za katero je predvidena letna vadnina in članarina.
Starši se lahko odločijo za mesečne ali trimesečne obroke plačila. Plačilo po obrokih se poravna za tekoče
obdobje.

OSEBNI PODATKI





Društvo skupinske fotografije in posnetke uporablja za promocijske potrebe društva.
Dekleta (izjema je program pripravljalnice) so registrirana v uradni tekmovalni sistem panožne zveze.
Društvo se obvezuje, da bo zbrane podatke uporabljalo samo za interne potrebe in jih ne bo posredovalo
tretjim osebam brez dovoljenja prijavljenca oziroma njegovega zakonitega zastopnika.
Društvo obvešča svoje člane preko elektronske pošte o vsebini programa in o delovanju našega društva.

RAZNO
 Za morebitne poškodbe, katerih vzrok so nepredvidljivi dejavniki, na katere trener in društvo nimata vpliva,
trener in društvo ne odgovarjata. S podpisom prijavnice starš tudi potrjuje, da deklica nima zdravstvenih
težav, ki bi ji onemogočalo tovrstno vadbo.
 Društvo ima možnost, da posameznega programa ne organizira, če se zanj prijavi manj kot 7 udeležencev. V
kolikor skupina presega 18 udeleženk, društvo lahko omeji vpis in skladno z datumi prijave izoblikuje čakalno
vrsto. V kolikor se zapolnijo vsa mesta v skupini, se upošteva vrstni red (spletih) prijav oz. datum prvega
obiska.
 Društvo si pridržuje pravico, da zaradi bolezni trenerja, ko ni mogoče organizirati zamenjavo, vadba v
šolskem letu 3 x odpade. Obvestilo se pravočasno pošlje staršem po e-pošti ali sms-u.
 Za dodatna nepredvidljiva nadomeščanja vadbe otrok, ki so bili odsotni zaradi bolezni, šolskih obveznosti, so
organizirani sobotni treningi v mesecu februarju in marcu.
 Stroški pošiljanja opominov in zamudne obresti neplačil, se zaračunavajo v skladu z veljavno zakonodajo.

