PRIJAVNICA ZA PLAVALNI TEČAJ

IME IN PRIIMEK STARŠA ali SKRBNIKA: __________________________________________________________
TEL. ŠTEVILKA: ____________________ E-MAIL (obvezno): _________________________________________
IME IN PRIIMEK OTROKA: _______________________________________ DATUM ROJSTVA: _____________
NASLOV: __________________________________________________________________________________
S PODPISOM PRIJAVNICE POOBLAŠČAM PLAVALNI KLUB ZDRAVILIŠČE RADENCI, DA V DOGOVORJENEM
ČASU TEČAJA _________________________ OTROKA POSPREMI NA SAM TEČAJ PLAVANJA NA BAZEN IN
(termin tečaja)

DOVOLJUJEM, DA SE MU V PRIMERU POTREBE NUDI ZDRAVNIŠKA POMOČ. ISTOČASNO SOGLAŠAM Z
VČLANITVIJO OTROKA V PLAVALNI KLJUB ZDRAVILIŠČE RADENCI ZA TEKOČE KOLEDARSKO LETO.
____________________________________________________________________________________________
Starši ste dolžni organizatorja in izvajalca plavalnega tečaja obvestiti o vseh motnjah v razvoju ali drugih
bolezenskih stanj otroka (astma, epilepsija, druga trenutna stanja), v nasprotnem primeru, nezgode zaradi
navedenih stanj ne moremo preprečiti in zanje ne odgovarjamo.
____________________________________________________________________________________________
(opis stanja)

Izpolnjeno prijavnico oddajte pristojni osebi ali vaditelju v Plavalnem klubu Zdravilišče Radenci, prijavnico
lahko dobite tudi na spletni strani https://www.pk-zdravilisceradenci.si/ in jo izpolnjeno pošljete po elektronski
pošti na naslov: pkzdravilisceradenci@gmail.com. S podpisom dajem Plavalnemu klubu Zdravilišče Radenci
tudi avtorizacijo za uporabo fotografij otrok, za promocijske namene kluba (spletna stran).
Pristopno izjavo morate izpolniti za vsakega posameznega otroka.
S podpisom potrjujem, da sem prejel/a navodila za starše oz. skrbnike.

Murska Sobota: ________________ .

Podpis starša ali skrbnika: _______________________ .

VZOREC
Račun boste prejeli po elektronski pošti na naslov, ki ste ga vnesli v vpisni obrazec na naši
spletni strani o prijavi na plavalni tečaj.
RAČUN št.: xxx-2020-xx
Kraj: M. Sobota
Datum računa: ___________
Datum plačila: ___________
Datum opr. storitve: _________ do __________
TRR: 10100-0057755056 Banka Intesa Sanpaolo

OPIS
Poletni plavalni tečaji

KOLIČINA

ME

CENA v (EUR)

VREDNOST v (EUR)

1

kos

60,00

60,00
SKUPAJ ZA PLAČILO (EUR)

60,00

Drugi otrok ima 10% popust, tretji otrok ima 20% popust.
1 otrok 60 EUR, 2 otrok 54 EUR, 3 otrok 48 EUR.
Vsem, ki bi si po tečaju želeli nadaljevati z učenjem plavanja priporočamo, da se nam pridružijo v začetni šoli plavanja. Več
informacij dobite od naših trenerjev in vaditeljev na tečajih ali na naši spletni strani www.pk-zdravilisceradenci.si/.

Plačilo je potrebno poravnati pred zaključkom plavalnega tečaja, po prejemu računa na vaš elektronski
naslov, ki ste ga navedli v vpisni obrazec na naši spletni strani.
Prosim, da ob plačilo pod sklic navedete številko računa.
DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost (nismo zavezanci za DDV)
Plavalni klub Zdravilišče Radenci
predsednik
Aleš Bobič

