Obvestilo bodočemu članu Rokometnega kluba Brežice
V šolskem letu 2022/2023 razpisujemo program Mini rokomet. O točnem terminu vadbe boste
obveščeni s strani trenerja.
Vadi se na lastno odgovornost. Priporočamo urejeno nezgodno zavarovanje vadečih.
Kot član RK Brežice ste dolžni poravnati letno članarino ob vpisu, ki znaša 5 EUR/koledarsko
leto, in redno poravnavati mesečno vadnino. Članarina se plačuje do pisnega preklica o
članstvu v društvu. Pristopno izjavo vam posredujemo po potrditvi vpisa na vaš e-naslov.
Vadnino lahko poravnate mesečno, v dveh obroki ali v celoti ter pri tem prejmete 10 % popust
(v spodnji tabeli že upoštevano).

Mini rokomet vrtec
deklice in dečki od 4. do 6. leta
1 ura / teden

Mini rokomet OŠ
deklice in dečki od 6. do 10. leta
1 ura / teden

Mesečno plačilo

15,00 EUR

15,00 EUR

Polletno plačilo

75,00 EUR

75,00 EUR

(5 mesecev)

Letno plačilo

135,00 EUR

135,00 EUR

(10 mesecev)

(1 mesec brezplačno)

(1 mesec brezplačno)

V primeru daljše odsotnosti otroka zaradi opravičljivih zdravstvenih razlogov lahko posamezno
vadbo v mesecu obračunamo po ceni 10 EUR. Takšne primere sporočajte na naš e-mail
naslov info@rk-brezice.si.
Za družine z več otroki ima drugi in vsak naslednji otrok 30% popusta pri mesečni vadnini.
Takšne primere sporočajte na naš e-mail naslov.
Vadnino poravnate preko računa oz. položnice. Le-ta bo poslana v elektronski obliki na e-mail
naslov, ki ste ga navedli na pristopni izjavi oz. vpisnici. Bodite pozorni in spremljajte tudi pošto
prejeto v spam oz. vsiljeno pošto.
Spremembe kontaktnih podatkov (naslov, gsm, e–mail) nam sporočite na naš e-mail naslov.
Za vadbo v športni dvorani Brežice ter ostalih telovadnicah javnih zavodov (OŠ)
zaenkrat nismo prejeli posebnih omejitev z naslova preprečevanja širitve korona virusa.
Zaželeno pa je, da se otroci v največji možni meri držijo priporočil o preprečevanju
možnosti širjenja korona virusa. Bolni otroci naj ostanejo doma.
V primeru kakršnihkoli vprašanj se lahko obrnete po e-mailu info@rk-brezice.si.
Lep športni pozdrav,
predstavnik kluba:
Luka Koprivc

VPISNICA
(omogočeno izpolnjevanje v .pdf obliki)

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik/ica:
Ime: ....................................... Priimek: ...........................................................................
Telefon/GSM:

......................................... e-naslov: ...................................................

vpisujem otroka:
Ime: ..................................... Priimek: .....................................................................
Leto rojstva: ........................

v program ŠOLE MINI ROKOMETA RK BREŽICE
in sicer v kraju izvajanja (obkrožiti / obkljukati):

☐ OŠ Artiče

☐ OŠ Brežice

☐ Vrtec Mavrica Brežice

☐ OŠ Cerklje ob Krki

Način plačila vadnine (obkrožiti / obkljukati):

☐ MESEČNO

☐ POLLETNO

☐ LETNO

S podpisom se obvezujem, da bom letno članarino in vadnino poravnal/a v rokih, ki jih določa
RK Brežice in se strinjam s splošnimi pogoji objavljenimi na http://www.rk-brezice.si.
Datum: ………………………….

Podpis: ………………………….

*Opomba: Izpolnjeno vpisnico oz. ključne podatke iz vpisnice lahko pošljete na info@rk-brezice.si, ali
pa jo predate vzgojitelju oz. trenerju otroka.

