Pozdravljeni!
Z izpolnitvijo pristopne izjave za včlanitev v Športno društvo Polica ste postali njegov član s
člansko številko.
Vsak član društva mora plačati letno članarino. Glede na urnik vadb izberite želeno rekreacijo
ali vadbo, na podlagi katere boste prejeli ponudbo. Ponudba vsebuje točen izračun članarine
in upošteva ceno posamezne vadbe oziroma rekreacije.
Prijavo na vadbe in rekreacije opravite na tej povezavi: http://sandbox.lpro.si/sportno-drustvopolica.si/
Za vpis potrebujete EMŠO in člansko številko.
Če poleg sebe prijavljate še kakšnega drugega družinskega člana, morate opraviti prijavo za
vsakega člana posebej, in sicer z njegovo člansko številko in EMŠO-m. To je pomembno
zaradi pravilnega izračuna ter točnih evidenc.
Prosimo, da znesek iz ponudbe poravnate v roku 5 delovnih dni, saj bomo le tako lahko
zagotovili nemoteno delovanje društva. Naj vas opozorimo tudi na to, da bomo na vsaki vadbi
in rekreaciji preverjali prisotnost, ki mora ustrezati izbrani vadbi, za katero mora biti
poravnana članarina.
Na podlagi izbranih vadb oziroma rekreacije ob vpisu smo naredili nekaj manjših sprememb
pri vadbah za otroke in badmintonu.
Vadbe za otroke: dodane so Športne urice za predšolske otroke v sredah, ples za otroke je
premaknjen na ponedeljek, za Orodno Gimnastiko trenutno še nimamo vaditelja zato se na to
vadbo ni mogoče vpisati. Nismo še obupali in še vedno iščemo. V kolikor uspemo organizirati
Orodno gimnastiko bo le ta v petkih med 13:45 in 14:45.
Badminton: interes za badminton je namreč tako velik, da bomo ure, namenjene namiznemu
tenisu, delili z badmintonom. To pomeni, da bosta ob torkih v času namiznega tenisa na voljo
le 2 igrišči za badminton. V preostalem delu bo potekal v prvem terminu namizni tenis z
otroke (vodena vadba), v drugem terminu pa rekreacija: namizni tenis za odrasle. Temu
ustrezno je možna prijave le 8 igralcev na posamezen torkov termina za badminton. Termini
za badminton ob ponedeljkih zvečer seveda ostajajo nespremenjeni.
Prosimo vas, da si nov urnik vadb pogledate tukaj: http://ks-polica.si/?page_id=1167. Prav
tako so na tej povezavi na voljo opisi posameznih vadb.
Upokojenci imate znižano članarino. Vsi tisti, ki ste upokojeni pred letom 65 vas prosimo, da
nas kontaktirate na spodnje telefonske številke, da boste imeli pravilno znižano članarino.

V primeru nejasnosti ali dodatnih vprašanj ob vpisu vas vabimo, da nas pokličete na spodnje
telefonske številke. Pomagali vam bomo po naših najboljših močeh.
- Franci Zidar, Predsednik ŠD Polica (051-387-245)
- Simon Andrejaš, Tajnik ŠD Polica (031-610-105)
- Andrej Pajenk, Član UO ŠD Polica (041-779-102)

Veselo športno druženje v sezoni 2017/18 vam želi Športno društvo Polica.

