AKTUALNO

PONEDELJEK, 31. 8. 2020
ŠPORTNA DVORANA DOBREPOLJE
18.30: U7
18.45: U9
19.00: U11
19.15: U13 do U19
Na vpisu bodo prisotni vsi trenerji, zato bo
mozno pridobiti vse potrebne informacije o
novi sezoni in poteku treningov.

ZAČETEK SEZONE
U13, U15, U17/U19: ponedeljek, 24. 8.
2020, ob 18.00 na igriscu v Predstrugah.
U7, U9 in U11: torek, 1. 9. 2020 - po
razporedu.

TRENERSKA EKIPA
U7: MIHA BABIČ
U9: ŽAN MAROLT
U11: ALEN BLATNIK
U13: ALEN BLATNIK
U15: DANI KALJEVIČ
U17/19: SLAVISA ĐORĐEVIČ

MIHA BABIČ

051 477 038

ŽAN MAROLT

051 274 053

ALEN BLATNIK

070 862 788

DANI KALJEVIČ

041 611 121

SLAVIŠA ĐORĐEVIČ

040 699 994

Poletna tabora 2020, jesenske priprave
Ob začetku in pred koncem šolskih počitnic smo izpeljali kar dva počitniška tabora. Oba sta bila zelo uspešna!
Zaradi negotove situacije v povezavi z virusom covid19 smo se odločili, da jesenskih 4-dnevnih priprav letos
ne bomo organizirali.
10-letnica kluba
V času epidemije covid-19 smo v klubu praznovali 10letnico delovanja. Okoliščine niso dovoljevale množičnega praznovanja ob zaključku sezone, smo pa zato v
poletnem času za vse selekcije zagotovili nove drese in
pripravili vse potrebno za še boljšo novo sezono.
Premierni nastop članske ekipe v 1. SFL
Čeprav prejšnja sezona v tekmovalnem smislu ni dobila
končnega epiloga na parketu, smo se kot takrat drugouvrščena ekipa uvrstili v elitno 1. slovensko futsal ligo.
To nam je uspelo v najbolj primernem trenutku - ob
10-letnici delovanja in ob selitvi v novo športno dvorano. Letos torej igramo proti najboljšim.
Selitev v novo športno dvorano
Športna dvorana Dobrepolje naj bi septembra gostila
prve treninge in tekmovanja. Potekajo zadnja dela in
vsi nestrpno čakamo na selitev. Nova športna dvorana
bo omogočala višji nivo treningov, termini treningov
pa se bodo podaljšali na 90 minut. Vsekakor se veselimo domače dvorane tudi za izvedbo tekmovanj.
Ukrepi proti širjenju covid-19
Nogometna zveza Slovenije se, tako kot ostale organizacije, stalno prilagaja epidemiološki sliki v državi. Zaenkrat je sprejela odločitev, da se vse tekme pod njenim okriljem igrajo (do preklica) pred praznimi tribunami. V klubu bomo poskrbeli za alternativne oblike
spremljanja (prenosi preko interneta …). Tudi glede
izvajanja treningov se bomo v klubu dosledno držali
priporočil NIJZ in NZS, o spremembah pa vas bomo
sproti obveščali preko elektronske pošte in Fb strani
kluba.

VPIS V SEZONO 2020-2021

VPIS

Vse informacije o vpisu

Futsal klub Dobrepolje

Videm 34
1312 Videm-Dobrepolje

TEL: 031-536-121
E-naslov: fsk.dobrepolje@gmail.com

PRIJAVNICA ZA SEZONO 2020/2021
IME IN PRIIMEK:________________________________________________________________________________________________________
NASLOV:___________________________________________________________________ DATUM ROJSTVA:____________________________

MOBILNI TELEFON STRSEV:____________________________ MOBILNI TELEFON IGRALČA*:___________________________

MESEČNO / LETNO

e-MAIL NASLOV (za posiljanje racunov in obvestil):__________________________________________________________________

VADNINO BOM PORAVNAL (obkrozi):

* 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 stronja, 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
odgovornsti igralca, evidentiranje clanstva ter prijave v razlicna tekmovanja in razpise.
Futsal klub Dobrepolje lahko podatke posreduje obcini Dobrepolje in Žvezi sportnih organizacij Dobrepolje v obkiru prijav na javne razpise ter vodenje evidenc.
Podatki se lahko hranijo skozi tekoco in do konca naslednje sezone.
Upravljavec zagotavlja, da bodo Vasi osebni podatki predmet obdelave zgolj za namene, s katerimi izrecno soglasate. Privolitev v posredovanje osebnih podatkov je
prostovoljna, soglasje pa lahko na isti nacin, kot ste ga podali, tudi kadarkoli preklicete. V primeru, da osebnih podatkov ne posredujete ali oz. v kolikor soglasje
preklicete, upravljavec ne more izpolniti namena, za katerega se podatki zbirajo. Poleg tega 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.

U7: 2014, 2015
U9: 2012, 2013
U11: 2010, 2011
U13: 2008, 2009
U15: 2006, 2007
U17&U19: 2001-2005

ČLANARINA - VADNINA

INFORMACIJE

Nova športna dvorana

URA

PON

TOR

SRE

ČET

PET
15.00-16.30

U7

U9

U7

U9

U11
16.30-18.00

U11

U15 U17/19 U13
18.00-19.30

U13 U17/19 U15 U17/19

Telovadnica (do odprtja nove dvorane)

U19

LETNIKI PO SKUPINAH:

LETNA ČLANARINA (VPISNINA):
20,00 EUR

MESEČNA VADNINA:
30,00 EUR

MESEČNA VADNINA ŽA DRUŽINE Ž
VEČ OTROKI:
45,00 EUR

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

ČET

PET
U9

U9

U7

U11

U15

U13

U11
U13

U19

TOR

15.45-17.00

U7

17.00-18.15

18.15-19.30

U15
PON

SRE
URA

