Košarkarsko društvo

Savlje 6, 1000 Ljubljana, Slovenija
W: www.kdjezica.com
E: kdjezica.ljubljana@gmail.com

VPISNI LIST
Ime in priimek igralca:

________________________________________________

Datum rojstva:

________________________________________________

Naslov:

________________________________________________

Kontaktni podatki:
Kontaktna številka igralca:

___________________________________

E-mail igralca:

___________________________________

Kontaktna številka staršev: ___________________________________
___________________________________
E-mail staršev:

___________________________________
___________________________________

Vsi podatki bodo uporabljeni izključno za evidenco igralcev v društvu, za obveščanje staršev
in igralcev, za pošiljanje pošte o dogajanju v društvu, ter pošiljanju položnic za vadnino.
Košarkarsko društvo Ježica je zavezano k varovanju osebnih podatkov z Zakonom o
varovanju osebnih podatkov. Starši in igralci se s podpisom tega prijavnega lista strinjate, da
se vaš sin vpiše v naše košarkarsko društvo, da boste upoštevali na internetni strani
objavljeni statut društva, ter priloženi kodeks o obnašanju igralcev.

Kraj in datum:

Podpis staršev:

______________________________

______________________________
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Košarkarsko društvo

Savlje 6, 1000 Ljubljana, Slovenija
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Osnovni podatki za starše
-

Mesečna vadnina v našem košarkarskem društvu znaša 40 EUR, razen za kategoriji U9 in U-11, kjer znaša 20 EUR. Za plačilo le te vam mesečno izstavljamo račun, ki ga
nato v določenem roku plačate preko tekočega računa. Mesečna vadnina se plačuje
od septembra do junija (10 računov na leto).

-

Vsako leto v mesecu septembru vsi člani našega društva (veterani, trenerji, igralci,
člani UO, podporniki, itd) plačamo tudi letno članarino, ki velja za tekoče koledarsko
leto in znaša 25 EUR. Igralci jo poravnajo pri svojih trenerjih, ostali pa pri direktorju
društva – vsi prejmejo potrdilo o plačilu.

Kontaktni podatki KD Ježica za sezono 2016/2017:
Direktor:

Aleš Omejc

041 323 243
alesomejc@gmail.com

Vodja mladinskega pogona:

Stojan Milenković

041 600 824
stojanmilenkovic@gmail.com

Kategorija U-9:

Žiga Janež

031 696 793
zziga.janezz@gmail.com

Kategorija U-11:

Žiga Janež

031 696 793
zziga.janezz@gmail.com

Kategorija U-13:

Gregor Jeras

031 880 530
jerasgrega@hotmail.com

Kategorija U-15:

Gregor Jeras

031 880 530
jerasgrega@hotmail.com

Kategorija U-17:

Luka Milanovič

040 868 414
milanovic.luka@gmail.com

Kategorija U-19:

Stojan Milenković

041 600 824
stojanmilenkovic@gmail.com
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Izstop iz Košarkarskega društva Ježica opravijo starši igralca in sicer osebno pri
posameznem trenerju, pri katerem igralec trenira, oziroma v pisni obliki na mail vodje
mladinskega pogona. V kolikor igralec iz društva ne izstopi na zgoraj omenjeni način si
pridružijemo pravico, da pošiljamo položnice do izpisa.

Ob vpisu vam bo trener predal:
-

Kodeks obnašanja:
Igralci in starši podpišejo kodeks obnašanja, ki našim trenerjem zagotavlja boljše delo,
sodelovanje igralcev, staršev, trenerjev in šole, ki jo igralci obiskujejo (redno
obiskovanje treningov, redno obveščanje odsotnosti, status športnika, itd.).

-

List za prvo registracijo pri Košarkarski zvezi Slovenije:
Igralci in starši izpolnijo list za prvo registracijo, če še niso vpisani v register
košarkarjev pri Košarkarski zvezi Slovenije, kar igralcem omogoča sodelovanje v vseh
košarkarskih tekmovanjih v okviru Košarkarske Zveze Slovenije.

Opomba: V kolikor so igralci že vpisani, jim NI potebno izpolniti lista, vendar morajo prinesti,
izpisnico iz društva v katerem so bili vpisani.

Aleš Omejc, direktor
Košarkarsko društvo Ježica
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