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Pogoji vadbe v OK Bled za mladoletne člane
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Vsi odbojkarji, ki vadijo v OK Bled, morajo biti člani društva.
Vsi člani društva morajo delovati v skladu s pravili društva.
Člani društva plačajo članarino za tekoče leto (20 EUR, vsako leto določi zbor društva).
Mladoletni člani društva, ki vadijo po programu in pod nadzorom trenerja, plačajo
vadnino (višino pred vsako sezono določi upravni odbor društva), NE plačajo pa
letne članarine.
Za celotno sezono vadnina znaša 400 EUR letno za člane vadbenih skupin z
organizirano vadbo 3x ali več tedensko in 300 EUR letno za člane vadbenih skupin z
organizirano vadbo manj kot 3x tedensko.
Članom, ki se udeležijo vsaj štirih aktivnosti kluba, kot so mladi sodniki, pobiralci žog,
navijanje na tekmah 1.DOL, pustna povorka, organizacija prireditev, prodaja kart in
drugo, se vadnina zniža na 360 EUR oz. 270 EUR letno in so oproščeni plačila vadnine
v mesecu juniju.
Za družine, ki imajo v vadbo vključenih več otrok, se za drugega in vsakega
nadaljnjega otroka pri plačilu vadnine upošteva 50% popust.
Vadnino je mogoče poravnavati na dva načina.
o Enkratno plačilo celoletne vadnine v septembru. V tem primeru je plačnik
upravičen do 10% popusta.
o Plačilo vadnine v desetih obrokih na transakcijski račun OK Bled do 10. v
mesecu. Prvi obrok se plača do 10. septembra, zadnji obrok pa do 10. junija. Ob
plačilu je na plačilnem nalogu potrebno navesti ime osebe, za katero je vadnina
plačana. En poln obrok znaša 40 oz. 30 EUR.
Klub preneha zaračunavati vadnino z dnem, ko dobi pisno obvestilo staršev ali
skrbnika.
o da bo otrok izstopil iz kluba in prenehal trenirati ali
o da bo zaradi bolezni ali poškodbe dlje časa odsoten.
Za otroke, katerih starši priskrbijo ustrezna sponzorska sredstva (npr. vsaj 300 EUR),
se s tem lahko kompenzira do 60% vadnine.
Vsi otroci morajo vrniti podpisano prijavnico k vadbi.
Vsak otrok, ki vrne prijavnico in ima plačana prva dva obroka vadnine, prejme dres z
logotipom kluba.
Za prevoz otrok na treninge in tekmovanja so odgovorni starši (o organizaciji se
dogovarjajo s trenerji).
Fotografije otrok s treningov in tekmovanj lahko OK Bled uporablja v promocijske
namene na internetni strani, plakatih in drugih publikacijah.
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