
 

 

ČLANSTVO V ŠPORTNO - KULTURNEM DRUŠTVU #lospravilos 

Član društva lahko postane vsak, ki ob vpisu čitljivo izpolni prijavnico s svojimi osebnimi 

podatki in poravna letno članarino. Če se v društvo včlani mladoletna oseba do 

dopolnjenega sedmega leta starosti ali oseba, ki nima poslovne sposobnosti, podpiše 

pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo od sedmega leta do dopolnjenega 15 

leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v društvo podati pisno 

soglasje. 

 

Članstvo je prostovoljno.  

 

SPLOŠNI POGOJI  

❖ Vadbe in tečaji potekajo po urniku.  

❖ Sezona DRUŠTVA #lospravilos traja od septembra do junija, oz. po dogovoru. 

❖ V primeru, da vadba/tečaj odpade s strani DRUŠTVA #lospravilos ga 

nadomestimo. V kolikor to ni mogoče vam sorazmerni delež odbijemo od plačila 

vadnine.  

❖ Popusti se med seboj ne seštevajo. 

❖ Pridržujemo si pravico do spremembe urnika. 

❖ Tečaji za otroke odpadejo za državne praznike, ter vse šolske počitnice oz. po 

dogovoru. 

❖ Vadbe/tečaji za odrasle odpadejo za državne praznike, božične in prvomajske 

praznike oz. po dogovoru.  

❖ O predčasnem prenehanju iz upravičenega razloga nas o tem pisno obvestite na 

lospravilos.plesniklub@gmail.com  

❖ Vsi treningi potekajo na lastno odgovornost, DRUŠTVO #lospravilos ne krije 

nezgodnega zavarovanja. 
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PLAČILNI POGOJI 

ČLANARINA 

❖ Članarino v višini 15,00 eur se poravna ob vpisu v DRUŠTVO #lospravilos in velja 

za celo leto, od 1.9. – 31.8.. Na članarino ne velja noben popust.  

 

VADNINA 

❖ Prisotnost na vadbi/tečaju je mogoča le ob plačilu vadnine. Ob vpisu udeleženec 

podpiše pristopno izjavo.  

❖ Če vadnina ni plačana do dneva zapadlosti, jo DRUŠTVO #lospravilos po 

predhodnem opominu udeleženca izterja pri pristojnem sodišču.  

❖ Plačilo je možno z gotovino ali na transakcijski račun DRUŠTVA #lospravilos. 

 

ODSOTNOSTI  

❖ Odsotnost z vaj pri znesku vadnine upoštevamo samo v primeru naknadnega 

vpisa v skupino. Po ceniku DRUŠTVA #lospravilos se vadnina za program 

ustrezno zmanjša za število zamujenih vaj. 

❖ Odsotnost z vaj pri znesku vadnine upoštevamo izključno v primeru bolezni oz. 

težje poškodbe in na podlagi zdravniškega potrdila oz. predhodnega obvestila na 

lospravilos.plesniklub@gmail.com  

❖ Odsotnost odračunamo od polne cene tečaja, ne od cene s popustom. 

❖ Odsotnosti z vaj zaradi katerih koli drugih razlogov od že vplačane vadnine ne 

obračunavamo oz. je ne upoštevamo pri znesku vadnine. 

❖ Že vplačana vadnina se zaradi odsotnosti ne prenaša v naslednje plačilno 

obdobje.  
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