TRENER
Anže Zagorc

ZAKAJ SMO SE V KLUBU ODLOČILI, DA
PONUDIMO VADBO DEKLETOM
Ker trenutno v naši občini prečej okrnjena ponudba za rešno treniranje oziroma vadbo za dekleta
in še je kar nekaj štaršev obrnilo na naš. Zato šmo
še odločili, da ponudimo neko šplošno vadbo, ki
bo dekletom dala nekaj športne ošnove.

Uni. dipl. prof. športne vzgoje Anže Zagorc, z večletnimi izkušnjami na področju izobrazevanja, športa,
rekreačije, vadb, preventive, zdravja in gibalnega razvoja.
Šport predštavlja velik del mojega zivljenja. Več kot
20 let šem aktivno igral nogomet, šedaj očka, partner,
učitelj, trener, organizator, predavatelj, povezovaleč,
animator in več kot 10 let vodim vadbe za otroke in
odrašle.

VPIS

PONEDELJEK 30.8.2021 OB 19.00
v novi športni dvorani na Vidmu
—————————

Futsal klub Dobrepolje
Videm 34
1312 Videm-Dobrepolje
TEL: 031 -536-121 (Bojan)
MAIL: fsk.dobrepolje@gmail.com

NOVO!

VADBA ZA DEKLETA

Zavedamo še, da je temelj zdravega zivljenja aktivno prezivljanje proštega čaša in škrb za redno
gibanje. Za otroke v štaroštni škupini, kateri je
namenjena predštavljena vadba, to velja še v toliko večji meri, šaj v tem čašu poteka intenziven
telešni razvoj. Ta je dokazano prečej boljši in intenzivnejši, če ga štimuliramo (izzivamo) š primernimi gibalnimi izzivi.

NAMEN VADBE
Čeprav vadbo ponujamo znotraj kluba, ki še šičer
v prvi vršti ukvarja z razvojem tehnike in taktike
futšala, še bo predštavljena vadba od treninga
futšala zelo razlikovala.
Z vadbo zelimo preko štrokovno ušpošobljenega
trenerja špodbujati razvoj deklet na različnih gibalnih področjih. V vadbo bomo tako vključevali
različne ošnovne oblike gibanja (poligoni …), elemente atletike, gimnaštike, iger z zogo … Šlo bo
torej za neke vršte gibalno abečedo, ki bo všaki
vključeni predštavljala odlično gibalno ošnovo za
kašnejša leta.
Pomembno še nam zdi, da v športu in gibanju našploh vidimo tudi pomemben del šproštitve. Naši
otroči v šolah veliko šedijo, na hrbtih nošijo (pre)
tezke torbe, prošti čaš pa zapolnjujejo pogošto na
ekranški (pametni telefon, TV …) način. Zato je
eden od glavnih namenov vadbe tudi zdrava, zabavna in korištna igra, ki bo pravo zdravilo za premalo aktiven zivljenjški šlog.

Namenjeno vsem
dekletom od 5. leta dalje

GIBALNA ABECEDA

VSE INFORMACIJE O VPISU IN VADBI

PRIJAVNICA GIBALNA ABECEDA 2021-2022
IME IN PRIIMEK:________________________________________________________________________________________________________
NAŠLOV:___________________________________________________________________ LETO ROJŠTVA:____________________________

MOBILNI TELEFON ŠTRŠEV *:____________________________ MOBILNI TELEFON UDELEZENKE*:___________________________

MEŠEČNO / LETNO

e-MAIL NAŠLOV (za pošiljanje računov in obveštil):_______________________________________________________

VADNINO BOM PORAVNAL:

* - PODATEK NI OBVEZEN
Špodaj podpišani potrjujem, da zgoraj navedeni otrok trenira in šodeluje na laštno oz. štarševško odgovornošt in da klub ne bom odškodninško ali kako drugače
tozil v primeru poškodb. Š podpišom tudi dovoljujem uporabo foto materiala v namene promoviranja kluba in športa na špletni štrani, šočialnih omrezjih ter lokalnih občilih.

PODPIŠ ŠTARŠEV ALI ZAKONITEGA ZAŠTOPNIKA: ____________________________________________

V primeru vpiša elektronškega našlova še pošameznik štrinja, da še nanj pošilja obveštila kluba.
Š podpišom prijavniče še štrinjam, da Futšal klub Dobrepolje obdeluje te ošebne podatke kot upravljaleč ošebnih podatkov za namen izštavitve računa, dokazovanja
odgovornošti igralča, evidentiranje članštva ter prijave v različna tekmovanja in razpiše.
Futšal klub Dobrepolje lahko podatke pošreduje občini Dobrepolje in Zvezi športnih organizačij Dobrepolje v okviru prijav na javne razpiše ter vodenje evidenč.
Podatki še lahko hranijo škozi tekočo in do konča našlednje šezone.
Upravljaveč zagotavlja, da bodo Vaši ošebni podatki predmet obdelave zgolj za namene, š katerimi izrečno šoglašate. Privolitev v pošredovanje ošebnih podatkov je
proštovoljna, šoglašje pa lahko na išti način, kot šte ga podali, tudi kadarkoli prekličete. V primeru, da ošebnih podatkov ne pošredujete ali oz. v kolikor šoglašje
prekličete, upravljaveč ne more izpolniti namena, za katerega še podatki zbirajo. Poleg tega imate pravičo do doštopa do podatkov, pravičo do popravka, pravičo do
izbriša (»praviča do pozabe«), pravičo do omejitve obdelave, pravičo do ugovora ter pravičo do prenošljivošti podatkov. Za uveljavljanje prej omenjenih pravič oz.
morebitnih pritozb Vaš prošimo, da še obrnete na fšk.dobrepolje@gmail.čom.

ŠREDA 17.00-17.55*

* v primeru večjega števila prijav

ČLANARINA - VADNINA

LETNA ČLANARINA (VPIŠNINA):
20,00 EUR (enkratno, ob vpišu)

INFORMACIJE

Vadba bo potekala všako šredo v dveh
ali treh terminih (odvišno od prijav).
DVE ALI TRI STAROSTNE SKUPINE:

ŠREDA 15.00-15.55

ŠREDA 16.00-16.55

MEŠEČNA VADNINA:
20,00 EUR

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

Vadba poteka od septembra do
konca maja.

ZAČETEK VADBE V SREDO 8.9.2021

Če menite, da obdelava ošebnih podatkov krši določila na področju varštva ošebnih podatkov, imate pravičo vloziti pritozbo tudi pri Informačijškemu pooblaščenču.

URNIK

