VPIS
PETEK, 2. 9. 2022, od 18.00 do 19.00
ŠPORTNA DVORANA DOBREPOLJE
Na vpisu bodo prisotni vsi trenerji in bo
mozno pridobiti vse potrebne informacije o
novi sezoni in poteku treningov.

ZAČETEK SEZONE

AKTUALNO
ČLANSKA EKIPA TUDI LETOS V 1. SFL
Članska ekipa nasega kluba si je priborila nastopanje v elitni 1. slovenski futsal ligi. Najboljse ekipe
bodo tudi letos gostovale v nasi dvorani. Že zdaj
vabljeni na spektakularne tekme, ki bodo letos na
sporedu ob petkih ob 20.30 uri.
SKRAJŠANJE TRENINGOV SELEKCIJE U-7

U13, U15, U17, U19: ponedeljek, 29. 8.
2022, ob 18.00 (sportna dvorana Dobrepolje)

V letosnji sezoni bodo treningi za nase najmlajse
igralce (U-7) potekali po 60 minut.

U7, U9, U11: ponedeljek, 5. 9. 2022 - po
razporedu!

ČLANSKA IZKAZNICA ZA ODRASLE

KONTAKT
Koordinator mladinskih selekcij:

DANI KALJEVIČ: 041-611-121

Pri Daniju bodo na voljo vse informacije glede treningov vseh mladinskih selekcij.

VPIS V SEZONO 2022-2023

Tudi letos vabimo vse podpornike kluba, da se
vpisejo na clansko listo kluba. Članarina znasa 30
evrov. Člani prejete clansko izkaznico, ki vam bo
omogocala brezplacen ogled vseh tekem (tekme 1.
SFL bodo sicer placljive) ter klubsko majico, delezni pa boste tudi popustov pri nakupu klubske
opreme.
NOVA VADBENA SKUPINA ZA DEKLETA

Sekretar:

BOJAN NOVAK: 031-536-121

Na voljo pri vseh vprasanjih glede aktivnosti,
tekmovanj, registracij in ostalo.

Glede placila poloznic in ostalih financnih
zadev se lahko obrnete na mail:
finance.fskd@gmail.com

Po lanski uspesni prvi sezoni splosne vadbe za
dekleta (gibalna abeceda) smo se odlocili ponudbo za dekleta se razsiriti. Dodali smo se eno vadbeno skupino—GAS (gimnastika, atletika, splosna
vadba. Vadba bo namenjena nekoliko starejsih
dekletom,.

Vse informacije o vpisu

Futsal klub Dobrepolje

Videm 34
1312 Videm-Dobrepolje

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

PRIJAVNICA ZA SEZONO 2022-2023
IME IN PRIIMEK:________________________________________________________________________________________________________
NASLOV:___________________________________________________________________ LETO ROJSTVA:____________________________

MOBILNI TELEFON STRSEV *:____________________________ MOBILNI TELEFON IGRALČA*:___________________________

MESEČNO / LETNO

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

VADNINO BOM PORAVNAL:
V KLUBU SODEULJEJO TUDI DRUGI DRUŽINSKI ČLANI (brat ali sestra): ___________________________________________________
* - 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.
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V primeru, da igralec odstopa po znanju od
povprecja skupine ima trener pravico, da ga
prerazporedi v visjo ali nizjo vadbeno skupino.

ČLANARINA - VADNINA

LETNA ČLANARINA:
20,00EUR

MESEČNA VADNINA:
2x 60min - 25 EUR (U7)

2x 90min - 30 EUR (u9, u11)

3x 90min - 35 EUR (vsi ostali)

vadbi (tudi v kombinaciji z dekleti) v klubu
vam pripada 10% popust

Če menite, da obdelava osebnih podatkov krsi dolocila na podrocju varstva osebnih podatkov, imate pravico vloziti pritozbo tudi pri Informacijskemu pooblascencu.

URNIK

* za vse ki imate vec druzinskih clanov pri

