PAK, OŠ Brestanica, 05.09.2019

Informativni sestanek za starše bo v torek, 8. 10., ob 16:30,
v športni dvorani OŠ Brestanica.
Potek vadbe:
• Vadbo izvajamo 2 x tedensko, ob torkih in četrtkih, v športni dvorani OŠ Brestanica. Otroci
lahko vadbo obiskujejo tudi samo 1 x tedensko. V tem primeru je mesečna vadnina nižja.
• Otroci od 1. do vključno 3. razreda (letniki 2013, 2012 in 2011) bodo plezali v prvi skupini
od 16:30 do 17:15, otroci od vključno 4. razreda naprej (letnik 2010 in starejši) pa v drugi
skupini od 17:00 do 18:00.
• Obvezna oprema: udobna/športna oblačila, čisti športni copati, voda.
• Otroci se v športna oblačila preoblečejo v garderobi. Pod steno pridejo brez nahrbtnikov.
• V času šolskih počitnic/praznikov vadbe ne izvajamo.
• Vsa obvestila v zvezi z vadbo sporočamo na e-mail, ki ste ga navedli na prijavnici, zato
naprošamo, da ga redno spremljate.

Obveznosti staršev:
• Vsak otrok, ki obiskuje športno plezalno vadbo, postane član Posavskega alpinističnega
kluba. Letna članarina znaša 15 EUR in velja za tekoče šolsko leto, obračuna pa se prvi
mesec otrokove vadbe. Iz letne članarine se krije zavarovanje otroka pri PZS, znamkica PZS
in uporaba klubske opreme.
• Mesečna vadnina znaša:
1 x tedensko: 15 € / mesec
2 x tedensko: 25 € / mesec
3 x tedensko (tekmovalci, še v MC Krško):
4 x tedensko (tekmovalci, še v MC Krško):

30 € / mesec
40 € / mesec

• Vsak naslednji otrok v družini plača le 50 % (nižje) vadnine.
• Položnico za plačilo vadnine prejmete v začetku meseca na e-mail, ki ste ga navedli na
prijavnici. Vadnina se poravnava za tekoči mesec in to najkasneje do 10. v mesecu.
• Neplačilo vadnine v roku se šteje kot odjava od obiskovanja vadbe.
• Že poravnane vadnine v primeru nerednega obiskovanja vadbe ne vračamo, razen v
primeru daljše bolezni ali nezgode (obvezno zdravniško opravičilo).

Splošno:
•
•
•
•

Vaditelji smo vam vedno na voljo za morebitna vprašanja.
Otroci imajo možnost nastopa na tekmah Vzhodne lige (www.climbers.si).
Veseli bomo, če nam starši kdaj priskočite na pomoč (predvsem s prevozi otrok na tekme).
Če otrok z neprimernim vedenjem moti skupino in s tem onemogoča kvalitetno delo, si
pridržujemo pravico do prekinitve sodelovanja.

Kontakt:
Ambrož Novak (vodja vadbe):
Spletna stran kluba:

051 387 799 (ambroz@pak.si)

www.pak.si (info@pak.si)

