Moški rokometni klub NG
Ivana Regenta 11, 5000 Nova Gorica
Nova Gorica, avgust 2019
Spoštovani.
V novi sezoni nadaljujemo z vadbo in tekmovanji s ciljem, da se z rokometom ukvarja čim več otrok in mladine.
Nadaljujemo delo z mlajšimi selekcijami (mlajši, starejši dečki, kadeti in mladinci) in krožki mini rokometa na osnovnih šolah,
na goriškem.

NEKAJ OSNOVNIH NAVODIL IN INFORMACIJ:
1. PRIJAVNICE:
Prosim vas, da prijavnice, ki jih boste prejeli, čim prej izpolnite in vrnete trenerjem, da bomo imeli popolne podatke o vseh
članih kluba, prav tako pa tudi vaše kontaktne podatke, če bi jih potrebovali. Osebne podatke bomo varovali in služijo
izključno delovanju, medsebojnem obveščanju.

2. TRENINGI:
Kraj in ura treningov je objavljena na spletni strani www.mrk-ng.si

3. TEKME:
Praviloma so tekme ob sobotah ali nedeljah po razporedu, ki ga bodo otroci prejeli. V bodoče bo razpored objavljen tudi na
spletni strani.
Domače tekme se odvijajo v "balonu", na tekme v gosteh pa se prevoz organizira skupaj z vami ko pelje nekaj staršev.
Zaželeno je, da si tudi starši čim več tekem ogledate, saj boste s tem poskrbeli za prijetno vzdušje in z vašo navzočnostjo in
spodbujanjem zagotovo pripomogli tudi k boljšemu rezultatu in zadovoljstvu celotne ekipe. Več v razdelku Prevozi.

4. VADNINA
Še vedno so vadnine tiste, ki so vseh klubih pomemben dejavnik za uspešno organizacijo vadbe in udeležbo na tekmovanjih.
Odločili smo se, da bomo višino vadnine povišali, potrudili pa se bomo, da boste zato brezplačno dobili del opreme.
Višina vadnine je odvisna od selekcije, katero vaš otrok obiskuje. Plačuje se 10 mesecev v letu, od septembra do junija. Če
je v klubu včlanjenih več oseb iz iste družine je vadnina za drugega in vsakega naslednjega člana 50% nižja.
V primeru poškodb in bolezni se vadnina plačuje po naslednjem principu:
Izostanek na vseh treningih v mesecu = 0 €
Izostanek na več kot 50% treningov = polovica vadnine
V tem primeru morajo starši priložiti dokument, ki nakazuje na poškodbo ali bolezen.
Vadnina se vrača samo v primeru poškodb. Vadnine ne vračamo v primeru samovoljne odpovedi obiska
treningov.
Možni načina plačila:
1.
2.

Plačilo celotne sezone v enkratnem znesku. V kolikor je plačilo izvedeno do 15.10.2019, se dobi popust 20€.
Plačilo v dveh obrokih in sicer prvi obrok (polovica zneska) za obdobje september do vključno januar. Valuta plačila je
15.10.2019. Drugi obrok je februar do vključno junij. Valuta plačila je 15.2.2020.

Selekcija
Mladinci, Kadeti, Starejši
dečki A in B, Mlajši dečki
A
Mlajši dečki B in C

Enkraten znesek
330€

V dveh obrokih
175€

280€

150€

Vadnino poravnate preko plačilnega naloga ali spletnih storitev bank na tekoči račun - TRR kluba. Če vadnine niste sposobni
plačati ali bi želeli drugačen način plačila, nam prosim pošljite mail na info@mrk-ng.si

!!!

POZOR – NOV TRANSAKCIJSKI RAČUN
Na plačilnem nalogu navedite:

!!!

Moški rokometni klub NG
Ivana Regenta 11, 5000 Nova Gorica
Prejemnik:

Moški rokometni klub NG

Namen plačila:

Vadnina - ime in priimek otroka

TRR:

SI56 6100 0002 0113 006

Referenca:

Sklic, ki ga dobite na računu

Prosimo, da vedno napišete namen plačila saj bomo le tako lahko povezali vaše plačilo z vašo vadnino!
Za dodatne informacije, predloge in pripombe smo vam dosegljivi tudi na e-naslovu: info@mrk-ng.si
Vsaka pomoč je dobrodošla, zato vas vabimo k sodelovanju tako pri organizaciji, vašimi storitvami ali finančno.

5. PREVOZI
Starši so odgovorni za prevoz otroka na treninge ter tekmovanja. V primeru daljših potovanj poskrbi za prevoz društvo in s
tem tudi prevzame odgovornost za prevoz na določen kraj. V primeru prevažanja otrok z vozili, ki jih upravljajo člani društva
pa starši soglašajo, da jih lahko prevažajo na njihovo lastno odgovornost oziroma na odgovornost podpisanega.

6. DOLŽNOSTI IGRALCEV
−

Igralci pridejo na trening najmanj 15 minut pred začetkom in ne smejo zamujati na trening.

−

V primeru zamude na trening, se obvesti trenerja. Če mora nekdo izmed igralcev predčasno zapustiti trening zaradi
drugih obveznosti, se o tem obvesti trenerja pred začetkom vadbe.

−

Odsotnost igralca s treninga ali tekme zaradi bolezni ali kakršnihkoli drugih obveznosti se sporoči trenerju.

−

Ob odpovedi treninga ali tekme igralce in starše obvesti trener.

−

Staršem vstop v garderobe in na igrišče ni dovoljen!

−

V selekcijah se opravljajo tudi naloge reditelja - dežurnega. Namen reditelja – dežurnega, je priprava opreme in
rekvizitov, ki so potrebni za trening ali tekmo ter skrb za red in disciplino v garderobah. Reditelje - dežurne določi trener.

−

Dolžnost otrok selekcij kadetov in mladincev je tudi opraviti vlogo zapisnikarja ali časomerilca na tekmah drugih selekcij

OPREMA
l. TRENINGI
Osnovna oprema za trening je kratka majica, hlače, nogavice ter športni copati za telovadnico.

2.TEKME
Prihod na tekmo je v uradni društveni opremi (kratke hlače za na tekmo ali trenirka, kratka majica za
na tekmo in torba).

3.NAKUP OSNOVNE OPREME
Vsako leto bo klub poskušal kupiti vsaj del opreme (npr. Eno leto drese, drugo leto trenerke) in bomo to poskusili urediti, da
bo za starše brezplačno.
Prosimo vas, da nam v času naročanja sporočite konfekcijsko številko ali da se udeležite morebitnega merjenja opreme.

