KLUB ZA RITMIČNO GIMNASTIKO TJAŠA ŠEME

PRIJAVNICA 2021/2022
IME in PRIIMEK: __________________________________________________ DATUM ROJSTVA: ______________________
NASLOV: _____________________________________________________________________________________________
POŠTNA ŠT. IN KRAJ:_______________________________________________ ŠOLA in RAZRED: ______________________
IME in PRIIMEK (starša): ____________________________________________ GSM (staršev): ________________________
E‐mail (za obvestila): ___________________________________________________________________________________
RAČUN (označi):
OZNAČI

PO POŠTI

NA E‐MAIL

PROGRAM

MESEČNO PLAČILO

VRTEC

22,00 EUR

ŠOLA 1x TEDENSKO

28,00 EUR

TEKMOVALKE PRIPRAVNICE

55,00 EUR

TEKMOVALKE MDE

65,00 EUR

TEKMOVALKE DEK, KAD, MLA, ČLA

80,00 EUR

S podpisom potrjujem PRIJAVO in se zavezujem, da bom poravnal‐a mesečno vadnino za tekoči mesec. Seznanjem sem, da
je mesečni obrok pavšal in ni odvisen od prisotnosti na treningu. Zaradi praznikov in počitnic se mesečni prispevek za vadbo
ne spremeni. Prispevek se ne zaračuna le v primeru, če je otrok prenehal z vadbo v začetku meseca in starši to sporočijo
najkasneje do 15. v tekočem mesecu na elektronski naslov info@tjasaseme.si ali po telefonu na 031 466 600.
Vpisnina (10,00 EUR) je letna članarina, ki se plača ob vpisu v Klub RG Tjaša Šeme in velja do 30.6.2022.
Potrjujem, da vpisani nima zdravstvenih težav, ki bi mu onemogočale vadbo. V primeru poškodbe v času treningov prvo pomoč
nudi trener. Za poškodbo ali bolezen, ki ne nastane zaradi malomarnosti organizatorja, le ta ne prevzema odgovornosti. Vadba
je na lastno oziroma na odgovornost staršev.
OSEBNI PODATKI:
Soglašam, da se skupinske fotografije otrok uporabljajo izključno v predstavitvene namene šole, kluba, za informiranje o
aktivnostih in dokumentiranje le‐teh.
Soglašam, da me klub preko elektronske pošte obvešča o aktivnostih in dogodkih kluba. Klub se obvezuje, da bo osebne
podatke uporabljal samo za interne potrebe in jih ne bo posredoval tretjim osebam.

Kraj in Datum

Podpis staršev oz. zakonit zastopnik
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