
PRIJAVNICA V TENIŠKO ŠOLO ŠD LOKROVEC 2020/2021 
 

UDELEŽENEC PROGRAMA 
  
Ime in priimek: ____________________________ 

Datum rojstva: ____________________________ 

Naslov: ____________________________ 

 
STARŠI OZ. SKRBNIKI 
 
Ime in priimek: ____________________________ 
Telefon:                 ________________ E-mail: ______________________ 

 
TENIŠKO PREDZNANJE 
 
    začetnik     Imam predzanje ___ let ___ mesecev 

  
ŽELEN PROGRAM 
 
       Vrtec (4 – 6 let) 
       Teniška šola (7 – 11 let) 
       Tekmovalni program (od 10. leta naprej) 
       Rekreativni program za otroke (od 11. leta starosti naprej) 
       Teniška šola za odrasle 

 
ZA VAŠO TENIŠKO ŠOLO SEM IZVEDEL 
 
       Iz plakata oz. brošure na šoli 
       Preko vaše spletne strani 
       Preko drugega spletnega medija ____________________ 
       Preko prijateljev, znancev 

     
Izpolnjeno prijavnico dostavite v prostore ŠDL, ali jih pošljete na naslov ŠD Lokrovec, 
Lokrovec 43 a, 3000 Celje ali na email: info@tenis-lokrovec.si 
 
Datum: _____________________ 

 
Podpis:__________________ 

 

 

Prijavnica v teniško šolo velja kot pristopna izjava v Športno društvo Lokrovec 

 

S podpisom potrjujem prostovoljno včlanitev v Športno društvo Lokrovec (ŠDL), sem seznanjen/-a s statutom društva 

ter sem pripravljen-a ravnati v skladu z njim. Potrjujem resničnost podatkov, kateri se bodo uporabljali izključno v 

namene evidenc in obveščanje članov društva o njegovih aktivnostih S podpisom te pogodbe se strinjam s pogoji dela, 

vadbe in tekmovanja, ki ob dolžni osebni skrbnosti obsegajo, zlasti veljavno osebno zdravstveno in nezgodno 

zavarovanje, aktivno osebno skrb in osebno varovanje pred vsemi poškodovanimi, obveščanje o dejanskem 

zdravstvenem statusu, takojšnje opozorilo v primeru slabšega psihičnega ali fizičnega stanja in takojšnje opozorilo 

glede kakršnega koli drugega vzroka, ki bi lahko vplival na zmanjšano sposobnost vadbe. S podpisom pristopne izjave 

dovoljujem uporabo svojih osebnih podatkov s tega obrazca za vodenje evidenc in obdelavo podatkov v skladu z 

veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov. S podpisom prijavnice dovoljujem uporabo fotografij in video zapisov 

posnetih na vadbi, tekmovanjih, nastopih, ipd. za promocijske namene ŠDL.  



Pogoji (dodatek k pristopni izjavi)  

Starši in otroci se obvezujejo:  

• Mesečni prispevek klubu bom plačal(a) v navedenem roku plačila.  

• Pripravljen(a) sem plačati vsako nastalo škodo, ki bi nastala iz malomarnosti ali krivde otroka ali zaradi 
neupoštevanja navodil trenerjev ali pravil, ki veljajo za obnašanje na teniškem igrišču - upoštevana je vsa 
oprema, ne glede na to, v čigavi lasti je  

• V kolikor bom imel(a) kakršnekoli pripombe na delo in odnose ekipe ŠDL, bom vsa opažanja posredoval 
vodstvu kluba in za to tudi pričakoval(a) odgovor.  

• Vsa morebitna nesoglasja in spore z vodstvom kluba oziroma z kadrom ŠDL bom skušal(a) rešiti po mirni poti.  

 

ŠDL se obvezuje, da bo:  

• Svoje delo opravljal korektno in strokovno  

• Da bo vsakemu, ki bo podal kakršnokoli pripombo, pritožbo, opažanje v zvezi z delom in odnosom celotne 
ekipe ŠDL, korektno odgovoril in ustrezno ukrepal  

 

ŠDL ne prevzema kakršnekoli odgovornosti v primeru:  

• Da se ugotovi, da so navedbe staršev ali otrok, ki se udeležujejo kateregakoli programa v sklopu ŠDL, 
neresnične oziroma nepopolne  

• Da starši pisno ne opozorijo ekipe ŠDL na morebitne otrokove zdravstvene težave, zaradi katerih bi lahko 
prišlo do kakršnihkoli zapletov ali težav pri vadbi otroka 

• Če otrok ne bo upošteval navodil trenerja o procesu vadbe oziroma kršil načela osnovnega bontona ali celo 
uničeval lastnino kogarkoli 

• Če se v primeru napotitve otroka na zdravniški pregled s strani ekipe ŠDL, le-ta tega ne opravi oziroma ne 
prinese ustreznega zdravniškega potrdila v zvezi z napotitvijo 

• Za oblačila in osebne predmete  
 

Cena in način plačila: 

• Cena je za tekoče šolsko leto fiksna.  

• Cenik za tekoče šolsko leto je priloga tej prijavnici in njen sestavni del  

• Sezona poteka 10 mesecev od 1. septembra 2020 do 27. julija 2021 

• Šolnino bomo plačevali (ustrezno obkrožite) 
A      mesečno  

B      v 2 obrokih za celotno sezono (prvi obrok ob vpisu, drugi obrok v začetku februarja 2020) 

C      ob vpisu v enem znesku za celotno sezono  

D      po posameznem obisku 

 

• V primeru A se šolnina plačuje mesečno v skladu z zgoraj določenim uradnim cenikom Kris Stermecki s.p., 
najkasneje do 8. v mesecu za pretekli mesec oziroma v roku plačila navedenem na računu. 

• Vse cene v ceniku so izračunane na 4(štiri) tedne v mesecu oziroma 20(dvajset) delovnih dni  

• V primeru, da je otrok zaradi bolezni, ali poškodbe odsoten s treningov 10 ali več delovnih dni v mesecu, se za 
tisti mesec plača 60% mesečne šolnine klubu 

• V primeru, da je otrok zaradi bolezni, poškodbe odsoten s treningov 20 ali več delovnih dni v mesecu, se za 
tisti mesec obračunajo le administrativni stroški v višini 20 % šolnine.  

• V obeh zgornjih primerih je potrebno kot dokazilo za zmanjšanje šolnine, ustrezno zdravniško opravičilo.  
 

Odpovedni rok 

Prekinitev vadbe je možna kadarkoli. Potrebno je opraviti odjavo v klubu, in sicer z eno mesečnim odjavnim 

rokom.  


