
  

 

 

  

 

Otrok (ime in priimek) __________________________________ 

Datum rojstva: _________________ 

Naslov, poštna številka in pošta: __________________________________________ 

Ime in priimek starša ali skrbnika: _________________________________________ 

E-naslov za obveščanje in pošiljanje računov:_________________________________ 

Mobilni telefon starša ali skrbnika: _____________________________ 

 

bo v šolskem letu 2019/20 obiskoval naslednjo vadbo (označite s kljukico). 

 
VADBENA SKUPINA  DAN VADBE  URA VADBE  VADBENI 

PROSTOR  
VRSTA VADBE  

 
Atletske urice (4-5 let)  sreda  15.30-17.00  športna dvorana ali 

zunaj  
splošna vadba     

Atletske urice (5-6 let)  ponedeljek  17.00-18.30  športna dvorana ali 
zunaj  

splošna vadba     

Atletska šola (6/7-9 let)  ponedeljek  15.30-17.00  športna dvorana ali 
zunaj  

splošna vadba     

ponedeljek Prevoz otroka iz Most v Komendo  

sreda  17.00-18.30  športna dvorana ali 
zunaj  

splošna vadba     

Šola orientacije  (10-12 let) torek  17.00-18.30  športna dvorana  splošna vadba     

četrtek  15.30-17.00  zunaj  orientacija     

Mlajši mladinci  (13-15 let) torek  18.30-20.00  športna dvorana  splošna vadba    

sreda  17.00-19.00  zunaj  atletika     

četrtek  17.00-19.00  zunaj  orientacija     

Mladinci (15 let +) torek 18.30-20.00 športna dvorana splošna vadba  

sreda 17.00-19.00 zunaj atletika  

četrtek 17.00–19.00  zunaj orientacija  

  

Orientacijski klub Komenda se zavezuje zgoraj navedene osebne podatke obdelovati in hraniti 

izključno za izvajanje vadbe in obveščanje o dogodkih povezanih z orientacijo. S podatki bomo 

ravnali skladno z zakonom in jih ne bomo posredovali tretjim osebam. Vaše podatke bomo 

hranili do preklica. 

 

S podpisom se obvezujem, da bom poskrbel/a za otrokovo redno obiskovanje vadbe in 

sodelovanjena njej. Soglašam, da se mi obvestila in računi pošiljajo na enega od navedenih 

kontaktov. 

 

Ime in priimek starša ___________________________________________ 

 

Podpis otroka:                                             Podpis zakonitega zastopnika: 

 

__________________________                   _______________________________________ 

 

 

Kraj in datum:____________________ 

 

 

-----------------------------------vaša kopija-------------------------------- 

  

  

VPIS K VADBI ZA ŠOLSKO LETO 2019/20 
 



  

 

 

  

Urnik vadbe OK Komenda v šolskem letu 2019/20 (ostane staršem)  

  
 

VADBENA SKUPINA  DAN VADBE  URA VADBE  VADBENI 
PROSTOR  

VRSTA VADBE  
 

Atletske urice (4-5 let)  sreda  15.30-17.00  športna dvorana ali 
zunaj  

splošna vadba     

Atletske urice (5-6 let)  ponedeljek  17.00-18.30  športna dvorana ali 
zunaj  

splošna vadba     

Atletska šola (6/7-9 let)  ponedeljek  15.30-17.00  športna dvorana ali 
zunaj  

splošna vadba     

ponedeljek Prevoz otroka iz Most v Komendo  

sreda  17.00-18.30  športna dvorana ali 
zunaj  

splošna vadba     

Šola orientacije  (10-12 let) torek  17.00-18.30  športna dvorana  splošna vadba     

četrtek  15.30-17.00  zunaj  orientacija     

Mlajši mladinci  (13-15 let) torek  18.30-20.00  športna dvorana  splošna vadba    

sreda  17.00-19.00  zunaj  atletika     

četrtek  17.00-19.00  zunaj  orientacija     

Mladinci (15 let +) torek 18.30-20.00 športna dvorana splošna vadba  

sreda 17.00-19.00 zunaj atletika  

četrtek 17.00–19.00  zunaj orientacija  

 


