BADMINTON KLUB LJUBLJANA
Dolgi most 6A, 1000 Ljubljana
Tel 041 323 966 E-pošta info@badminton-ljubljana.si
www.badminton-ljubljana.si

PRIJAVNICA
BAD. PRIPRAVNICA OŠ MAKSA PEČARJA – PETEK: 1. IN 2. RAZ. 13.00 – 13.45, 3. RAZ. 12.15 – 13.00
PRIIMEK IN IME:
OSNOVNA ŠOLA:
RAZRED:

Datum rojstva:

GSM otroka:
E-POŠTA otroka:
ZDRAVSTVENE POSEBNOSTI:
KONTAKTNA OSEBA:
NASLOV:
TELEFON:
E-POŠTA:

KJE SI IZVEDEL-A ZA BADMINTON KLUB LJUBLJANA? (ustrezno označi)
OSNOVNA ŠOLA

GOOGLE

FACEBOOK

LETAKI

PRIJATELJI

PLAKATI

DRUGO:

SPLOŠNE DOLOČBE
Prijavitelj (za otroke do 7 leta prijavnico izpolnijo starši oz. zakoniti zastopniki) čitljivo vpiše svoje podatke. S podpisom
potrjuje točnost navedenih podatkov. Prijavitelj dovoljuje uporabo osebnih podatkov BK Ljubljani za potrebe vodenja evidenc
in pošiljanja obvestil na navedene naslove, tel. številke in e-pošto. Prav tako dovoljuje objavo slikovnega in avdio ter video
materiala v publikacijah širšega javnega značaja za promocijo društva. BK Ljubljana se obvezuje, da bo varoval podatke v
skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP).
Vadba poteka na lastno odgovornost. Za morebitne poškodbe prijavitelj ne bo terjal odgovornosti organizatorja programa.

URNIK IN PLAČILO VADNINE
•
•
•
•
•
•
•

Urnik Badmintonske pripravnice je podan s strani OŠ in je objavljen tako v OŠ, kot tudi na spletni strani Badminton
kluba Ljubljana. V šolskem letu 2019/20 bo vadba potekala ob PETKIH in sicer za 1. In 2. razred od 13.00 do
13.45 ure in za 3. razred od 12.15 do 13.00 ure
Program poteka od 1. oktobra do 31. maja. Zadnji teden septembra poteka brezplačna predstavitvena ura.
Cena Badmintonske pripravnice znaša 20€ na mesec in se poravnava v dvomesečnih obrokih v naprej.
Položnica za plačilo vadnine bo poslana na zgoraj naveden kontaktni elektronski naslov.
Prenehanje obiskovanja Badmintonske pripravnice je potrebno sporočiti na info@badminton-ljubljana.si
Obveznosti plačila vadnine prenehajo z naslednjim mesecem po poslanem obvestilu o prenehanju obiskovanja
Badmintonske pripravnice
S podpisom potrjujem, da sem seznanjen/a s pogoji in obveznostmi udeležbe na Badmintonski pripravnici.

LJUBLJANA, DNE

PODPIS PRIJAVITELJA:
PODPIS STARŠEV
oz.zakonitega zastopnika:

