Priprave 2018: Brestanica
Kot je bilo v preteklosti v navadi, bomo tudi
letos ponudili priprave pred pričetkom tekmovalne sezone za starejse skupine (U13,
U15 in U19). Več informačij boste prejeli v
posebni zgibanki in pri trenerjih. Priprave
bodo potekali od četrtka, 13. 9., do nedelje,
16. 9. 2018 v Brestaniči.
Članska ekipa
Ponovno se na igrisča vrača članska ekipa.
Ekipo bo v novi sezoni vodil trener Dani
Kaljevič. V ekipi bodo mladi domači fantje in
tudi nekaj povratnikov. Vabljeni na domače
tekme v dvorano v Velike Lasče.
Novo vodstvo
V začetku leta je bila na sporedu redna letna
skupsčina in funkčijo je nastopilo tudi novo
vodstvo, ki mu predseduje Jure Žnidarsič.
Podpredsednik kluba ostaja Ales Tegel.
Novi sekretar je postal Bojan Novak.
Na tem mestu bi se zahvalili staremu predsedniku in ostalim aktivnim članom za delo
in trud v preteklih osmih letih delovanja

bo v PONEDELJEK, 3. 9. 2018, ob 19.00
v pisarni kluba v Jakličevem domu!
Na vpisu bo mogoče dobiti dodatne informačije. Prisotni bodo trenerji, ki bodo odgovorili tudi na vasa vprasanja.

ZAČETEK SEZONE
U13, U15 in U19: ponedeljek, 27. 8. 2018, na
igrisču v Predstrugah (ob 18.00).
U7, U9 in U11: od torka, 4. 9. 2018, po razporedu.

TRENERSKA EKIPA
U7: MIHA BABIČ, MATEJ BABNIK

VPIS V SEZONO 2018/19

VPIS

NOVICE

U9: BOJAN NOVAK
U11: GREGOR KLINČ

Futsal klub
Dobrepol je

U13: MIHA BABIČ
U15: DANI KALJEVIČ
U19: SASA ĐORĐEVIČ
Futsal klub Dobrepolje

Videm 34
1312 Videm-Dobrepolje
TEL: 031-426-420 | 031-536-121
MAIL: fsk.dobrepolje@gmail.com

KONTAKTI TRENERJEV
MIHA BABIČ
MATEJ BABNIK
BOJAN NOVAK
GREGOR KLINČ
DANI KALJEVIČ
SASA ĐORĐEVIČ

051 477 038
068 182 870
031 536 121
041 543 166
041 611 121
040 699 994

Informacije o vpisu

www.futsalklub-dobrepolje.si

PRIJAVNICA ZA SEZONO 2018/19
IME IN PRIIMEK:________________________________________________________________________________________________________
NASLOV:___________________________________________________________________ LETO ROJSTVA:_______________________________

MOBILNI TELEFON STRSEV *:____________________________ MOBILNI TELEFON IGRALČA*:_____________________________

PO POSTI

/ NA EMAIL (obvezno navesti e-mail: _____________________________________________________________)

e-MAIL NASLOV*:_______________________________________________________

RAČUN MI POSLJITE:
MESEČNO VADNINO BOM PORAVNAL: MESEČNO / LETNO
* - PODATEK NI OBVEŽEN
Spodaj podpisani potrjujem, da zgoraj navedeni igraleč trenira in sodeluje v tekmovanjih na lastno oz. starsevsko odgovornost in da klub ne bom odskodninsko ali kako drugače tozil v primeru poskodb. S podpisom tudi dovoljujem uporabo foto materiala v namene promoviranja kluba in sporta na spletni strani,
sočialnih omrezjih ter lokalnih občilih.

PODPIS IGRALČA (v primeru, da je ze dopolnil 18 let) STARSEV ALI ŽAKONITEGA ŽASTOPNIKA: ____________________________________

V primeru vpisa elektronskega naslova se posameznik strinja, da se nanj posilja obvestila kluba.
S podpisom prijavniče se strinjam, da Futsal klub Dobrepolje obdeluje te osebne podatke kot upravljaleč osebnih podatkov za namen izstavitve računa, dokazovanja odgovornosti igralča, evidentiranje članstva ter prijave v različna tekmovanja in razpise.
Futsal klub Dobrepolje lahko podatke posreduje občini Dobrepolje in Žvezi sportnih organizačij Dobrepolje v okviru prijav na javne razpise ter vodenje evidenč.
Podatki se lahko hranijo skozi tekočo in do konča naslednje sezone.
V skladu z zakonodajo imate pravičo do dostopa do podatkov, pravičo do popravka, pravičo do izbrisa (»praviča do pozabe«), pravičo do omejitve obdelave,
pravičo do ugovora ter pravičo do prenosljivosti podatkov. Ža uveljavljanje prej omenjenih pravič oz. morebitnih pritozb Vas prosimo, da se obrnete na
fsk.dobrepolje@gmail.čom.

LETNIKI PO SKUPINAH:
U7: 2012, 2013

U9: 2010, 2011

INFORMACIJE

URA

PON TOR SRE

ČET PET

U19

U11: 2008, 2009

U13: 2006, 2007

U15: 2004, 2005

U19: 2000 do 2003

V primeru, da igraleč odstopa po znanju od povprečja skupine, ima trener pravičo, da ga prerazporedi v visjo ali nizjo vadbeno skupino.

ČLANARINA - VADNINA

LETNA ČLANARINA (VPISNINA): 20,00€

MESEČNA VADNINA: 27,00€

MESEČNA VADNINA ŽA DRUŽINE Ž VEČ
OTROKI: 40,00€

Vsi, ki se boste prvič vpisali v Futsal klub Dobrepolje, morate ob prijavi ob vpisnici priložiti
tudi pristopno izjavo!

Če menite, da obdelava osebnih podatkov krsi določila na področju varstva osebnih podatkov, imate pravičo vloziti pritozbo tudi pri Informačijskemu pooblasčenču.

URNIK
15.45-17.00

U7

U9

U7

U9
17.00-18.15

U11

U13

U13

U11
18.15-19.30

U15

U19

U15

