P.R.: 0201 0009 1855 280
Davčna številka: 79317642
Matična številka: 5882648
Šifra dejavnosti: 93.120

NK Jevnica
Jevnica 27, 1281 Kresnice
tel.: (01) 564 01 37
e-mail: nk.jevnica@gmail.com

PRIJAVNICA
Ime in priimek otroka: _____________________________________
Datum rojstva: ___________________________________________
Stalno prebivališče: _______________________________________
Ime in priimek staršev/skrbnikov:
oče:___________________________ mati:__________________________
Telefonska številka staršev/skrbnikov:
oče:___________________________ mati:__________________________
E-mail staršev/skrbnikov:
oče:___________________________ mati:__________________________
Soglasje staršev ali skrbnikov za objavo fotografij in video posnetkov
V našem nogometnem društvu objavljamo v različnih medijih, na spletnih straneh ali na oglasnih
deskah fotografije in video posnetke otrok, ki delujejo v okviru dejavnosti NK Jevnica. V skladu z
Zakonom o varstvu podatkov moramo pridobiti privolitev Vas staršev ali skrbnikov, za objavo le teh,
na katerih je prisoten Vaš otrok.
dovoljujem /

ne dovoljujem

(obkrožite)

da se za namene promocije projektov NK Jevnica v medijih, na spletnih straneh ali na oglasnih deskah
lahko uporabi fotografije in video material, na katerem je prisoten moj otrok

Zdravstvene omejitve
Nogomet je športna panoga, kjer so prisotne specifične telesne obremenitve. Če je otrok na dieti, če
jemlje zdravila, ali ima ostale zdravstvene posebnosti se posvetujte z zdravnikom ter o tem predhodno
pisno obvestite trenerja in ga seznanite z vsemi podrobnostmi. Trenerja obveščajte tudi ob nastanku
sprememb zdravstvenega stanja. Trenutno moj otrok
nima zdravstvenih omejitev / ima zdravstvene omejitve

(obkrožite)

za treniranje nogometa.

Prevozi otrok na tekme, turnirje, treninge, priprave
Prevoze otrok na tekme, turnirje, treninge in priprave izvajamo večinoma z osebnimi avtomobili in
redko s kombi vozili in avtobusi. Vozniki smo večinoma trenerji NK Jevnica in člani NK Jevnica ter
starši otrok, redko ponudniki javnega prevoza ali ponudniki prevoza za organizirane skupine.
soglašam /

ne soglašam

(obkrožite)

da se moj otrok vozi na tekme, turnirje, treninge in priprave z zgoraj naštetimi prevoznimi sredstvi,
katerih vozniki so trenerji NK Jevnica in člani NK Jevnica ter starši drugih otrok, redko ponudniki
javnega prevoza ali ponudniki prevoza za organizirane skupine.
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Samoprispevki v NK Jevnica
Mesečni samoprispevek v NK Jevnica za nogometno sezono 2017/2018 znaša:
Selekcija:
1. otrok
2. otrok
3. otrok
4. otrok
U8
25 EUR
10 EUR
5 EUR
0 EUR
U9
25 EUR
10 EUR
5 EUR
0 EUR
U10
30 EUR
15 EUR
10 EUR
0 EUR
U12
30 EUR
15 EUR
10 EUR
0 EUR
U13
30 EUR
15 EUR
10 EUR
0 EUR
U15
30 EUR
15 EUR
10 EUR
0 EUR
U19
30 EUR
15 EUR
10 EUR
0 EUR
Samoprispevek se plačuje za vse mesece od septembra 2017 do vključno z junijem 2018 (za ekipo
U19 je samoprispevek tudi za mesec avgust zaradi začetka treningov v mesecu juliju). Za meseca
december 2017 in januar 2018 se plača enomesečni samoprispevek zaradi tritedenskega odmora v času
novoletnih praznikov. Odločitev o izjemi plačevanja samoprispevka sprejme UO nogometnega kluba
Jevnica. Samoprispevek lahko poravnate Janu Jerebiču vsak torek v času treninga v pisarni
nogometnega kluba Jevnica oz. v skladu z dogovorom (Jan Jerebič, tel. št.: 040-417-166).

Dodatne aktivnosti


Planiramo izvedbo nogometnih priprav v mesecu februarju nekje v hrvaški Istri. Okvirni
prispevek bo okoli 115 EUR na otroka (četrtek – nedelja).
 Tradicionalni nogometni tabor za otroke mlajših selekcij je planiran za mesec junij. Okvirni
prispevek bo okoli 75 EUR na 1. otroka.
O vseh ostalih dodatnih aktivnostih vas bomo sproti obveščali.

Obveščanje trenerjev v primeru odsotnosti na treningih, tekmah in turnirjih
Prosimo, da ob morebitnih izostankih svojih otrok obveščate trenerje preko SMS obvestil. Obvestila
so nujna, da lahko trenerji pravočasno spremenijo načrt treninga, organizirajo prevoze otrok, obvestijo
druge otroke, ki prvotno niso bili predvideni npr. za tekmo, poskrbijo za prehrano in pijačo, kadar je ta
predvidena, … Trenerji zaradi vseh obveznosti večinoma ne bodo odgovarjali na prejeta omenjena
SMS sporočila. Za obveščanje se vam že v naprej zahvaljujemo.

PREDLOGI STARŠEV: ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Zgoraj navedeni podatki se bodo uporabljali zgolj za potrebe kluba. S podpisom se zavezujem, da bom
redno plačeval samoprispevek ter da so zgoraj navedeni podatki točni.
Podpis staršev/skrbnikov:_________________________________
Kraj in datum:__________________________________________
__________________________________________________________________________________
Jevnica, 21.08.2017
Ciril Peterca
Predsednik NK Jevnica
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