AKTUALNO

PONEDELJEK, 30. 8. 2021, OB 19.00
ŠPORTNA DVORANA DOBREPOLJE
Na vpisu bodo prisotni vsi trenerji in bo
možno pridobiti vse potrebne informacije o
novi sežoni in poteku treningov.

ZAČETEK SEZONE
U13, U15, U17/U19: ponedeljek, 23. 8.
2021, na igriscu v Predstrugah (ob 18.00).
U7, U9, U11: četrtek, 2. 9. 2021, (po
ražporedu).

TRENERSKA EKIPA
U7: ŽAN MAROLT

ČLANSKA EKIPA SPET V ELITNI 1. SFL!
V tekmovalni sezoni 2021/22 bo članska ekipa ponovno
nastopala v 1. slovenski futsal ligi. Na domačih tekmah
boste lahko v naši novi športni dvorani spremljali najboljše
slovenske futsal ekipe.

Vabljeni na tekme!

GOSTIMO DAN SLOVENSKEGA FUTSALA!
Našemu klubu je bila letos zaupana organizacija Dneva
slovenskega futsala (sobota, 28. 8. 2021). V novi športni
dvorani se bodo pred začetkom nove sezone zbrali trenerji, sodniki, delegati in novi časomerilci. Po celodnevnih
izobraževanjih bo ob 19.00 odigrana tekma za slovenski
superpokal med ekipa FK Dobovec in FC Litija.
Vabljeni na futsal poslastico!

U9: ALEN BLATNIK

DOKONČNA SELITEV V NOVO ŠPORTNO DVORANO!

U11: ALEN BLATNIK

U15: MIHA BABIČ

Po novem letu smo se preselili v novo športno dvorano,
letošnja sezona pa bo prva, ki jo bomo v celoti opravili v
novi lepotici.

U17&19: SLAVISA ĐORĐEVIČ

NOVO — ČLANSTVO V KLUBU TUDI ZA ODRASLE!

U13: DANI KALJEVIČ

VPIS V SEZONO 2021-2022

VPIS

Informacije o vpisu
v sezono 2021/22

Po tem, ko smo dolga leta v klub vpisovali le vadeče, želimo letos bazo članstva razširiti še z drugimi prijatelji kluba.
Vsi se lahko včlanijo v klub in plačajo članarino v višini 30
evrov.

MIHA BABIČ

051 477 038

ŽAN MAROLT

051 274 053

ALEN BLATNIK

070 862 788

DANI KALJEVIČ

041 611 121

Vsi člani bodo prejeli člansko izkaznico, ki jim bo omogočala brezplačen ogled vseh tekem (tekme 1. SFL bodo sicer
plačljive). Člani dobijo tudi klubsko majico, deležni pa bodo tudi popustov pri nakupu klubske opreme.

SLAVIŠA ĐORĐEVIČ

040 699 994

NOVO — VADBA ZA DEKLETA (GIBALNA ABECEDA)
Letos ponujamo tudi splošno vadbo za dekleta (sreda,
15.00 do 16.30). Vabljena dekleta od 5. leta naprej.

Futsal klub Dobrepolje

Videm 34
1312 Videm-Dobrepolje

TELEFON: 031-536-121
E-POŠTA: fsk.dobrepolje@gmail.com

PRIJAVNICA ZA SEZONO 2021-2022
IME IN PRIIMEK:________________________________________________________________________________________________________
NASLOV:___________________________________________________________________ DATUM ROJSTVA:______________________________________

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

MESEČNO / LETNO (v enkratnem žnesku)

e-MAIL NASLOV (ža posiljanje racunov in obvestil):______________________________________________________________________

VADNINO BOM PORAVNAL (OBKROŽI):

* - PODATEK NI OBVEŽEN
Spodaj podpisani potrjujem, da žgoraj navedeni igralec trenira in sodeluje v tekmovanjih na lastno ož. starsevsko odgovornost in da klub ne bom odskodninsko ali
kako drugace tožil v primeru poskodb. S podpisom tudi dovoljujem uporabo foto materiala v namene promoviranja kluba in sporta na spletni strani, socialnih
omrežjih ter lokalnih obcilih.

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

V primeru vpisa elektronskega naslova se posamežnik stronja, da se nanj posilja obvestila kluba.
S podpisom prijavnice se strinjam, da Futsal klub Dobrepolje obdeluje te osebne podatke kot upravljalec osebnih podatkov ža namen ižstavitve racuna, dokažovanja
odgovornsti igralca, evidentiranje clanstva ter prijave v ražlicna tekmovanja in ražpise.
Futsal klub Dobrepolje lahko podatke posreduje obcini Dobrepolje in Žveži sportnih organižacij Dobrepolje v obkiru prijav na javne ražpise ter vodenje evidenc.
Podatki se lahko hranijo skoži tekoco in do konca naslednje sežone.
Upravljavec žagotavlja, da bodo Vasi osebni podatki predmet obdelave žgolj ža namene, s katerimi ižrecno 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 ož. v kolikor soglasje
preklicete, upravljavec ne more ižpolniti namena, ža katerega se podatki žbirajo. Poleg tega imate pravico do dostopa do podatkov, pravico do popravka, pravico do
ižbrisa (»pravica do požabe«), pravico do omejitve obdelave, pravico do ugovora ter pravico do prenosljivosti podatkov. Ža uveljavljanje prej omenjenih pravic ož.
morebitnih pritožb Vas prosimo, da se obrnete na fsk.dobrepolje@gmail.com.

U11
U17/19

U15

URA

U7: 2015, 2016

U9: 2013, 2014

U11: 2011,2012

U13: 2009, 2010

U15: 2007, 2008

U19: 2002, 2006

INFORMACIJE

U7
U15
U13
U11
18.00-19.30 U17/19 U17/19

PET
U13
16.30-18.00

ČET
U9
PON
15.00-16.30
U7

TOR
U9

SRE

LETNIKI PO SKUPINAH:

V primeru, da igralec odstopa po žnanju od povprecja skupine ima trener
pravico, da ga preražporedi v visjo ali
nižjo vadbeno skupino.

ČLANARINA - VADNINA

LETNA ČLANARINA (VPISNINA):
20,00EUR

MESEČNA VADNINA:
30,00EUR

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

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 vložiti pritožbo tudi pri Informacijskemu pooblascencu.

URNIK TRENINGOV

