Občni zbor Kotalkarskega kluba ZVEZDA je 1. novembra 2018 sprejel naslednji

PRAVILNIK O SPLOŠNIH POGOJIH, IZVAJANJU PROGRAMA TRENIRANJA,
REKREACIJE IN TEKMOVANJ

1. člen
(splošni pogoji Kotalkarskega kluba ZVEZDA)
Obligacijsko razmerje med ponudnikom in izvajalcem storitev, Kotalkarskim klubom
ZVEZDA (v nadaljevanju KK ZVEZDA) ter sprejemnikom ponudbe nastane v trenutku, ko slednji
odda izpolnjeno prijavnico preko e-naslova (info@kk-zvezda.si) ali osebno v KK ZVEZDA. Za
mladoletne osebe mora prijavnico izpolniti in oddati njegov zakoniti zastopnik (starši, skrbniki).
Z nastankom obligacijskega razmerja med KK ZVEZDO in sprejemnikom ponudbe se slednji
zaveže, da bo spoštovala »Splošne pogoje Kotalkarskega kluba ZVEZDA«, ki so objavljeni na
spletni strani KK ZVEZDA ter se prav tako nahajajo v fizični obliki na sedežu KK ZVEZDE. Splošni
pogoji se nanašajo na vse storitve, ki jih izvaja KK ZVEZDA.

2. člen
(informacije)
Informacije o storitvah KK ZVEZDE vam nudimo:
- na spletni strani www.kk-zvezda.si
- preko elektronske pošte i nfo@kk-zvezda.si
- s povratno pošto, če nam pišete na naslov: Kotalkarski klub ZVEZDA, Šmartinska cesta
72, 1000 Ljubljana
- po telefonu: 064-111-960 in 031-837-953
- osebno, v času tečajev in vadb

3. člen
(vpis v tečaje)
V tečaj se vpišete z izpolnitvijo vpisnega obrazca s svojimi podatki ali osebno na sedežu
KK ZVEZDE ter s plačilom tečaja po veljavnem Ceniku KK ZVEZDE na dan plačila, ki mora biti
izvršeno najkasneje do pričetka prve ure tečaja.
Udeleženec tečaja dokazuje plačilo vadnine z originalom potrdila o plačilu, kar preveri
trener pred vstopom tečajnika v dvorano pred pričetkom tečaja. Brez potrdila se udeleženec ure
ne more udeležiti.
Ta določba je obvezna in se šteje, da so z njo seznanjeni vsi udeleženci oziroma njihovi
zakoniti zastopniki.

4. člen
(cenik storitev)
Cenik storitev KK ZVEZDE je objavljen na spletni strani w
 ww.kk-zvezda.si. Pridržujemo si
pravico do sprememb cen in plačilnih pogojev kadarkoli v koledarskem letu.

5. člen
(način plačila in plačilni pogoji)
Plačilo udeležbe na tečajih se izvede pred pričetkom kotalkarskega tečaja z nakazilom
na transakcijski račun Kotalkarskega kluba ZVEZDA SI56 0201 9026 2596 858.

6. člen
(odgovornost)
Udeležba na kotalkarskih tečajih in ostalih programih KK ZVEZDE je prostovoljna in na
lastno odgovornost posameznika. Nezgodno zavarovanje strank ni vklj
učeno v ceno storitev.

7. člen
(obdobje izvajanja kotalkarskih tečajev)
Dejavnost izvajanja kotalkarskih tečajev v KK ZVEZDA poteka v časovnem obdobju 12
mesecev - od 1. januarja do 31. decembra.

8. člen
(individualne ure)
Individualne ure je potrebno plačati vnaprej in potrdilo o plačilu izročiti trenerju na uri.
Odjava individualne ure je možna najmanj 1 dan pred pričetkom individualne ure.

9. člen
(avtorske pravice kluba)
Udeležence obveščamo, da snemanje koreografij in učnih programov KK ZVEZDA ni
dovoljeno, razen z dovoljenjem KK ZVEZDE. Prav tako se dokumentov, objavljenih na spletnih
straneh KK ZVEZDE ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne
namene brez izrecnega pisnega dovoljenja KK ZVEZDA.

10. člen
(pravila obnašanja in odgovornost za svojo lastnino)
-

-

-

-

Udeleženec tečaja/vadbe/treninga pride na uro vsaj 10 minut pred začetkom v
dogovorjeni športni opremi.
V primeru odsotnosti od vadbe/treninga, se mora le-to sporočiti treneru osebno ali na
e-naslov kluba najkasneje do 9.ure zjutraj na dan vadbe/treninga.
V primeru zamude prvega dela ure (ogrevanja), mora sam izvesti minimalno ogrevanje.
Za garderobo, pozabljene in izgubljene predmete KK ZVEZDA ne odgovarja.
V dvoranah je prepovedano kajenje, vnašanje hrane in pijače (razen bidonov) ter gibanje
domačih živali ter neprimeren odnos do opreme.
V primeru neplačila obisk tečaja/vadbe/treninga ni možen.
Predšolske in mlajše otroke predajo starši trenerju pred vhodom v dvorano in jih
prevzamejo ob koncu tečaja ponovno pri vhodu v dvorano. Dodatnega varstva nimamo
organiziranega, zato odgovarjamo za otroke samo v času rednega programa dela.
V garderobi naj se vzdržuje red in čistoča.
Starši ne morejo prisostvovati na treningih ter snemati dela v klubu oz. članov in
delavcev kluba. Staršem so omogočene govorilne ure enkrat mesečno oz. po dogovoru.
Na teh urah bo možen dogovor o izrednem ogledu treninga. Morebitna vprašanja lahko
zastavijo pred ali po treningu, sicer pa v elektronski obliki.
Kotalkarji, starši in trenerji morajo med seboj vzdrževati spoštljiv odnos. Vsak kotalkar
(in drugi udeleženci) si zasluži spoštovanje, saj je kotalkanje fizično in psihično zahteven
šport. Z dobrimi medsebojnimi odnosi želimo ustvariti prijetno, sproščeno in
vzpodbudno okolje, v katerem bomo našim kotalkarjem pomagali doseči želene cilje in
rezultate.
Vsako fizično ali psihično nasilja (grožnje, žaljenje, zmerjanje, poniževanje,
obrekovanje…) je strogo prepovedano in bo sankcionirano v skladu z “Disciplinskim
pravilnikom KK ZVEZDA”.

11. člen
(odsotnost)
Odsotnost z vaj pri znesku vadnine upoštevamo samo v primeru:
- Daljše odsotnosti (bolezen, poškodba). Ustrezno število ur odštejemo od že vplačane
vadnine samo na podlagi pisne najave odsotnosti najkasneje prvi dan odsotnosti na
info@kk-zvezda.si in ob predložitvi zdravniškega potrdila o bolezni ali poškodbi.
Upoštevamo samo odsotnost, ki je daljša od enega meseca.
- Že vplačano vadnino vračamo v celoti samo v primeru, da se izvedba tečaja ne realizira
zaradi premajhnega števila vpisanih.
- Odsotnosti iz vaj zaradi katerih koli drugih razlogov od že vplačane vadnine ne
obračunavamo, oziroma je ne upoštevamo. Že vplačana vadnina se zaradi odsotnosti ne
prenaša v naslednje plačilno obdobje.

12. člen
(varovanje osebnih podatkov)
KK ZVEZDA nudi skrbno varovanje osebnih podatkov v skladu z “Dokumentom o
varovanju osebnih podatkov Kotalkarskega kluba ZVEZDA “

Ljubljana, dne 01.11.2018
PREDSEDNIK KLUBA

