VPIS - SESTANEK

Priprave 2019: Savudrija, Hrvaška
Tako kot v preteklih letih,bomo tudi letos
organizirali 4-dnevne priprave za starejse
tri selekcije (U13, U15 in U19). Tokrat se
prvic odpravljamo na morje - v Savudrijo!
Vec informacij boste prejeli v posebni zgibanki in pri trenerjih. Priprave bodo potekale od cetrtka, 19., do nedelje, 22. 9. 2019.

bo v SREDO, 4. 9. 2019, ob 19.00 v MODRI

Članska ekipa
Po lanski uspesni sezoni bo tudi v letosnjem
letu v 2. slovenski futsal ligi nastopila ČLANSKA EKIPA. Ž ekipo ostaja trener Dani Kaljevic, njegov pomocnik bo Slavisa Đorđevic. V
ekipi bodo mladi domaci fantje in nekaj
igralcev iz okolice. Že sedaj lepo povabljeni
na spremljanje domacih tekem (Velike Lasce), Tudi letos obljubljamo zanimiv animacijski program na domacih tekmah.
Pošiljanje računov po elektronski pošti
V klubu smo se odlocili, da bomo vsa obvestila in mesecne racune posiljali preko elektronske poste. Na ta nacin posodabljamo
klubsko poslovanje, obenem pa zelimo biti
tudi okolju prijaznejsi in racionalnejsi.

DVORANI Jakličevega doma!
Letosnji vpis bo potekal nekoliko drugace kot pretekla leta. Starsem in otrokom zelimo na kratko
predstaviti cilje za sezono ter podati pomembne
informacije o poteku treningov. Prisotni bodo vsi
trenerji, ki bodo na razpolago za vasa vprasanja.
Udeležba na sestanku je za starše obvezna!

ZAČETEK SEZONE
U13, U15 in U19: ponedeljek, 26. 8. 2019, na igriscu v RČ Gmajna (ob 16.30).
U7, U9 in U11: od srede, 4. 9. 2019, po razporedu.

TRENERSKA EKIPA

VPIS V SEZONO 2019/20

AKTUALNO

U7: ŽAN MAROLT, ALEN BLATNIK

Futsal klub
Dobrepol je

U9: ŽAN MAROLT
U11: MATEJ BABNIK
U13: MIHA BABIČ
U15: DANI KALJEVIČ

Informacije o vpisu

U19: SLAVISA ĐORĐEVIČ

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

MIHA BABIČ
MATEJ BABNIK
ALEN BLATNIK
ŽAN MAROLT
DANI KALJEVIČ
SLAVISA ĐORĐEVIČ

051 477 038
068 182 870
070 862 788
051 274 053
041 611 121
040 699 994

www.futsalklub-dobrepolje.si

PRIJAVNICA ZA SEZONO 2019/20
IME IN PRIIMEK:_______________________________________________________________________
NASLOV:___________________________________________________________________ LETO ROJSTVA:_______________________________

MOBILNI TELEFON STARSEV *:____________________________ MOBILNI TELEFON IGRALČA*:_____________________________
e-MAIL NASLOV (za posiljanje informacij in racunov):________________________________________@___________________________

RAČUN ŽA MESEČNE VADNINE ŽELIM PORAVNATI V ENKRATNEM ŽNESKU: DA / NE
* - PODATEK NI OBVEŽEN
Spodaj podpisani potrjujem, da zgoraj navedeni igralec trenira in sodeluje v tekmovanjih na lastno oz. starsevsko odgovornost in da klub ne bom odskodninsko ali kako drugace tozil v primeru poskodb. S podpisom tudi dovoljujem uporabo foto materiala v namene promoviranja kluba in sporta na spletni strani,
socialnih omrezjih ter lokalnih obcilih.

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 prijavnice se strinjam, da Futsal klub Dobrepolje obdeluje te osebne podatke kot upravljalec osebnih podatkov za namen izstavitve racuna, dokazovanja odgovornosti igralca, evidentiranje clanstva ter prijave v razlicna tekmovanja in razpise.
Futsal klub Dobrepolje lahko podatke posreduje obcini Dobrepolje in Žvezi sportnih organizacij Dobrepolje v okviru prijav na javne razpise ter vodenje evidenc.
Podatki se lahko hranijo skozi tekoco in do konca naslednje sezone.
V skladu z zakonodajo imate pravico do dostopa do podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«), pravico do omejitve obdelave,
pravico do ugovora ter pravico do prenosljivosti podatkov. Ža uveljavljanje prej omenjenih pravic oz. morebitnih pritozb Vas prosimo, da se obrnete na
fsk.dobrepolje@gmail.com.

STAROSTNA SESTAVA SKUPIN:
U7: 2013, 2014

U9: 2011, 2012

U11: 2009, 2010

INFORMACIJE

U19

15.45-17.00

U7

U9

U7

U9
17.00-18.15

U11

U13

U11

U13
18.15-19.30

U15

U19

U15

PET
URA

PON TOR

SRE

ČET

U13: 2007, 2008

U15: 2005, 2006

U19: 2001 do 2004

V primeru, da igralec po znanju odstopa od povprecja skupine, ima trener pravico, da ga prerazporedi v
mlajso ali starejso 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 dolocila na podrocju varstva osebnih podatkov, imate pravico vloziti pritozbo tudi pri Informacijskemu pooblascencu.

URNIK

