


Nogometaš,
dobrodošel.
Zakaj nogomet?

Nogomet je ekipni šport, kjer prihaja do druženja, učenja in sklepanja 
novih prijateljstev. Otroci se skozi igro in zabavo na pozitiven način 
učijo nogometnih znanj, navajajo na delo v skupini, spoznavajo medse-
bojno sodelovanje ter odgovornost do sebe in drugih. 

Zakaj je NK Rudar Velenje pravo mesto za mlade športnike?

V nogometni šoli želimo usmerjati otroke v šport ter skrbeti za njihov 
celostni razvoj in zdrav način življenja. Želimo se približati našim začet-
kom, ko smo kot otroci dneve preživljali na igrišču in igrali nogomet.

V prvih letih vadbe otroci pri nas pridobijo raznovrstne gibalne izkušnje 
in se spoznavajo z različnimi športi in športnimi rekviziti. Motorične 
sposobnosti razvijajo skozi igro in zabavo. Od selekcije U8-U9 pa bodo 
otroci začeli z resnejšimi treningi nogometa, še vedno pa bo poudarek 
na zdravi športni kulturi in zabavi. 

Nudimo odlične pogoje za vadbo, v vseh vremenskih razmerah.

Naši trenerji so strokovno usposobljeni in razumejo tako potrebe 
otrok, kot tudi poklicnih in rekreativnih športnikov.

Kako poteka vpis?

Vpisujemo otroke od 5. leta starosti dalje. 

Prvi trening je brezplačen, da lahko vidite ali 
treningi ustrezajo vam in vašemu otroku. 



OSNOVNE INFORMACIJE

Kontakti

Kakšen je strošek vpisa otroka v nogometno šolo in kaj je v to vkljčeno?

Vsak nogometaš je deležen od 3-5 treningov na teden, odvisno od selekcije. 
Prav tako vadnina vključuje organizacijo in izvedbo tekem ter klubske drese. 
Treningi potekajo pod vodstvom usposobljenih nogometnih trenerjev, ki so ves 
čas na voljo (tudi za pogovor).

Letna članarina znaša 20 evrov in se plača enkrat letno.

Mesečna vadnina znaša 40 evrov za vse selekcije, razen selekcijo U19, ne glede 
na število treningov in tekem.

Strošek je tudi klubska oprema, katere višina je odvisna od količine naročene 
opreme.

Ali je v klubu organiziran prevoz na tekme?

Vsi prevozi nad 60 km na uradne prvenstvene tekme vašega otroka so organi-
zirani in financirani s strani kluba. 

Ali se vadnina plačuje vsak mesec?

Mesečna vadnina se plačuje celotno sezono, ki traja od julija do konca junija 
naslednjo sezono.

V času poletnih počitnic je julijska vadnina brezplačna.

Kdaj je otrok opravičen plačila vadnine?

Redna vadba za otroke je izjemnega pomena za njihov razvoj. Prav tako so v 
klubu trenerji in pogoji ves čas na voljo. Samo v primeru odsotnosti zaradi 
zdravstvenih razlogov in predloženemu zdravniškemu izvidu ste opravičeni 
plačila vadnine.

Igor Vinojčić
vodja nogometne šole

T  051 228 492

Milko Verboten
sekretar nogometne šole

T  041 505 536
E  nogometnasola@nkrudarvelenje.com



PRIJAVNICA

Ime in priimek

PODATKI O OTROKU / IGRALCU

Datum rojstva

Naslov

Email Tel.

Tel.

Ime in priimek

PODATKI O STARŠIH / PLAČNIKIH

Email

Podpis Datum

Soglašam, da moj otrok postane član NK Rudar in s podpisom tega dokumenta potrjujem da:

· sem seznanjen s Statutom NK Rudar in z drugimi dokumenti kluba
· bom članarino in vadnino poravnaval redno, saj je le to temelj polnopravnega članstva v klubu.
· moj otrok pri vseh aktivnostih sodeluje prostovoljno in na lastno odgovornost oziroma na odgovornost 
staršev (vključujoč uporabo športnih terenov in rekvizitov).
· se v primeru poškodb uradno odpovedujem kakršnimkoli odškodninskim zahtevkom zoper kluba, vodjo 
aktivnosti ali klubsko uradno osebo.   
· se zavedam, da se bodo zgoraj navedeni osebni podatki vodili v evidenci članstva NK Rudar za namene 
določene v Statutu kluba. Pri tem so dolžni ravnati v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov 
(ZVOP-1) in Splošne Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri 
obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES 
/GDPR, pri čemer lahko uporablja klub različne komunikacijske kanale.
· se lahko fotografira in snema mojega otroka na organiziranih aktivnostih.
· se lahko objavijo ti osebni podatki in fotografije na spletni strani kluba, Facebooku in v drugih medijih.
· je moj otrok član kluba do konca tistega meseca, v katerem bo NK Rudar pisno prejel mojo izjavo o 
izstopu iz kluba.

PRAVNI POUK: če se v klub včlani mladoletna oseba (do dopolnjenega 15 leta starosti), podpiše prijavnico 
njen starš ali zakoniti zastopnik. Vsi dani podatki se bodo uporabljali zgolj za potrebe kluba. Član lahko 
kadarkoli pisno zahteva, da NK Rudar preneha z uporabo ali obdelavo njegovih osebnih podatkov za 
potrebe izvajanja dejavnosti NK Rudar.
Vsako spremembo osebnih podatkov je član dolžan v roku 30 dni sporočiti klubu.   


