ПЛИВАЧКИ КЛУБ „ Д И Н А М О “ ПАНЧЕВО

Адреса: Масарикова 1 а, 26000 Панчево;
ПИБ: 101862833; Бр. Жиро рачуна:250-1490000515060-52
web site: www.pkdinamo.org.rs; e-mail: pkdinamo.pancevo@gmail.com
facebook: @pkdinamopancevo; instagram: pk_dinamo_pancevo
Базен: СРЦ "Стрелиште"; Адреса базена: Радивоја Кораћа бб
Телефон (viber): +381 65 4661391

ИД

ПРИСТУПНИЦА
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ:___________________________________________________
ПОЛ:

МУШКО

ЖЕНСКО

ДАТУМ РОЂЕЊА: __________________________________________________
БРОЈ ЛИЧНОГ ДОКУМЕНТА КОЈИ
СЛУЖИ КАО СРЕДСТВО ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ: _______________________
ИМЕ РОДИТЕЉА: ___________________________________________________
МЕСТО СТАНОВАЊА: ______________________________________________
УЛИЦА И БРОЈ: _____________________________________________________
КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: _______________________________________________
E-MAИЛ: ____________________________________________________________
(Уколико желите да Вам обавештења стижу путем e-maila)

ШКОЛА ПЛИВАЊА

ОБУКА НЕПЛИВАЧA

(Деца која знају да пливају или да се одржавају на води)

НАПОМЕНА: ________________________________________________________
(Здравствени проблеми или било која информација од значаја о детету и његовим способностима
за бављење спортом)

ЈОШ ДЕЦЕ ИЗ ПОРОДИЦЕ УЧЛАЊЕНО У ПК ДИНАМО:
ДРУГО ДЕТЕ

ТРЕЋЕ ДЕТЕ

НЕ

Овом приступницом се уједно и обавезујем/-о :
-

Да ће моје/наше дете пливати у обезбеђеним терминима ПК Динамо
Панчево (изабрати од понуђеног):

A: ШКОЛА ПЛИВАЊА – ДЕЦА ОД 10 ГОДИНА И СТАРИЈА: 3X НЕДЕЉНО
ПОНЕДЕЉАК
СРЕДА
ПЕТАК
17:00-18:00
17:00-18:00
17:00-18:00
18:00-19:00
18:00-19:00
18:00-19:00Ч
Тренинзима се присуствује три пута недељно (преподневни и поподневни тренинзи радним
данима се смењују у складу са школским сменама); један сат тренинга обухвата загревање на
сувом, тренинг пливања и испливавање на крају тренинга у складу са програмом који је тренер
осмислио за тај час.

Б: ШКОЛА ПЛИВАЊА – ДЕЦА ОД 9 ГОД. И МЛАЂА: 3 X НЕДЕЉНО
ПОНЕДЕЉАК
17:00-18:00
18:00-19:00

УТОРАК
17:00-18:00
18:00-19:00

ЧЕТВРТАК
17:00-18:00
18:00-19:00

Један сат тренинга обухвата загревање на сувом, тренинг пливања и испливавање на крају
тренинга у складу са програмом који је тренер осмислио за тај час.

В: ОБУКА НЕПЛИВАЧА (деца старија од 5 година) ТРИ X НЕДЕЉНО
ПОНЕДЕЉАК

СРЕДА

ПЕТАК

17:00 - 17:45

17:00 - 17:45

17:00 - 17:45

18:00 - 18:45

18:00 – 18:45

18:00 - 18:45

19:00 - 19:45

19:00 - 19:45

19:00 - 19:45

Г: ОБУКА НЕПЛИВАЧА (деца старија од 5 година) ДВА X НЕДЕЉНО
УТОРАК

ЧЕТВРТАК

19:15 - 20:00

19:15 - 20:00

20:00 – 20:45

20:00 – 20:45

Да ћу/ћемо несметано омогућити рад тренера клуба, без било каквог
присуства у објекту у терминима клуба одређених за школу пливања и обуку
непливача
Да дајем/-о сагласност да се у случају освајања одличја нашег детета на
митинзима локалног, регионалног, државног, међународног или неког другог
карактера, или у било каквом другом промотивном облику, објави фотографија
нашег детета појединачно или групно са екипом клуба у свим медијима
значајних за промоцију пливачког клуба “Динамо” Панчево
Да дајем/-о сагласност да малолетно дете иде само кући након завршеног
тренинга уколико ни један од родитеља (старатеља, законских заступника) не
дође по њега 15 минута по завршетку тренинга

-

ВИСИНА И НАЧИН УПЛАТЕ ЧЛАНАРИНЕ:

Чланарина за 20___/20____. годину износи:
 ШКОЛА ПЛИВАЊА (ТРИ ПУТА НЕДЕЉНО) 3000,00 РСД
 ОБУКА НЕПЛИВАЧА (ТРИ ПУТА НЕДЕЉНО) 3000,00 РСД
 ОБУКА НЕПЛИВАЧА (ДВА ПУТА НЕДЕЉНО) 2150,00 РСД
- Попуст на друго дете које је учлањено у години када је у клубу учлањено прво
дете износи 50% ; попуст на треће (и свако наредно) дете учлањено у истој
години је 100%

УПЛАТУ ИЗВРШИТИ ДО 10. У МЕСЕЦУ ЗА ТЕКУЋИ МЕСЕЦ
УПЛАТНИЦОМ
НА ТЕКУЋИ РАЧУН БРОЈ: 325-9500600014992-82 ( без позива на број )
УПЛАТИЛАЦ: ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ДЕТЕТА, АДРЕСА
СВРХА УПЛАТЕ : ЧЛАНАРИНА ЗА МЕСЕЦ/ГОДИНА
ПРИМАЛАЦ: ПК ДИНАМО ПАНЧЕВО
Пример уплатнице::

-

У циљу унапређења рада ПК Динамо молимо Вас да сугестије и примедбе

пошаљете путем контакт форме на нашем сајту www.pkdinamo.org.rs
Одговорићемо Вам у року до 10 дана.

-

Сва обавештења о дешавањима у клубу можете пратити на:

web site: www.pkdinamo.org.rs
facebook: @pkdinamopancevo
instagram: pk_dinamo_pancevo

-

Приступница се попуњава у два примерка од чега један иде клубу, други

уписаном члану односно родитељу малолетног члана.
-

ПК Динамо се обавезује на чување и заштиту датих података у складу са

законом.
- Упознат/-и сам/-смо са правилима и обавезама, својим потписом
прихватам

све

одредбе

статута

Пливачког

клуба

и

потврђујем

веродостојност исписаних података за упис.

Име и презиме родитеља:
_________________________
У Панчеву,
Датум уписа: _______________

Потпис родитеља:
__________________________

