ŠKD Frklje
Šmarska cesta 3
1291 Škofljica

Datum: 22. 7. 2020

e-pošta: skd.frklje@gmail.com
balazic.irena@siol.net
splet: http://www.frklje.com

Na podlagi 35. člena Statuta ŠKD Frklje o finančnem in materialnem poslovanju društva je upravni odbor
ŠKD Frklje dne, 16. 6. 2020, soglasno sprejel:

PRAVILNIK O VADNINI IN ČLANARINI ZA SEZONO 2020/21

1. Mesečna vadnina za plesno sezono 2019/20 znaša:
-

za treninge 3x tedensko in več (Peewee, Star, Junior, Frkljice)
za treningi 2x tedensko (Mini Frkljice 1, Mini Frkljice 2)
za treningi 1x tedensko 90 min (Cici Frkljice)
za treningi 1x tedensko 60 min (vrtec Cici)

50,00 EUR
40,00 EUR
30,00 EUR
25,00 EUR

Plesno vadnino se plačuje vseh 10 plesno aktivnih mesecev na leto. V primeru evropskih ali pokalnih
tekmovanj, ki se odvijajo v mesecu juliju, se mesečna vadnina obračuna tudi za dodatni enajsti mesec.
Višina mesečne plesne vadnine je določeno pavšalno ne glede na krajši mesec v primeru počitnic ali
praznikov. Manjkajoči treningi se nadomeščajo z dodatnimi treningi pred posameznimi nastopi in
tekmovanji. Teh treningov se vadečim dodatno ne zaračuna.
2. Mesečna vadnina v primeru odsotnosti na polovici in več treningov znaša:
-

za treninge 3x tedensko in več (Peewee, Star, Junior, Frkljice)
za treningi 2x tedensko (Mini Frkljice 1, Mini Frkljice 2)
za treningi 1x tedensko 90 min (Cici Frkljice)
za treningi 1x tedensko 60 min (vrtec Cici)

35,00 EUR
28,00 EUR
24,00 EUR
18,00 EUR

Izjemoma so plesalke vadnine oproščene v primeru poškodb in bolezni, zaradi katerih ne obiskujejo
treninga polovico oz. več kot polovico meseca. Zmanjšanje vadnine se upošteva z naslednjim
mesecem. V primeru odsotnosti celotnega meseca (zaradi poškodbe ali daljše bolezni) se mesečna
vadnina ne zaračuna.

3. Vadnine, ko je v društvu včlanjenih več družinskih članov:
V kolikor je v društvu včlanjenih več članov iz ene družine, se mesečna vadnina zmanjša za 5 EUR na
člana.

4.
Višina vadnine v primeru dela v paru se dogovori individualno s starši predlagane plesalke.

5.
Plesni treningi skupin v sezoni 2020/21 se pričnejo po naslednjem razporedu:
Frkljice - torek, 1. 9. 2020, ob 19.00, telovadnica OŠ Škofljica;
Peewee - torek, 1. 9. 2020, ob 16.00, telovadnica OŠ Škofljica;
Mini Frkljice 1 - sreda, 16. 9. 2020, ob 17.30, plesna dvorana
Mini Frkljice 2 - torek, 15. 9. 2020, ob 16.00, plesna dvorana;
Cici Frkljice - petek, 18. 9. 2020, ob 16.00, plesna dvorana;
vrtec Frkljice - sredo, 30. 9. 2020, ob 16.30, plesna dvorana;
*Junior Frkljice - torek, 15. 9., ob 19.00, plesna dvorana;
*Star Frkljice - torek, 15. 9., ob 17.30, plesna dvorana.
*Prvih 14 dni v septembru je namenjenih pripravi za izbor v mladinsko ekipo.
Za mesec september se začetek treningov po 14. 9. 2020 upošteva nižja vadnina. Urnik za sezono
2020/21 je objavljen na spletni strani www.frklje.com.

6.
V mesecu januarju 2021 se zaračuna članarina za tekočo sezono 2020/21 v višini 20 EUR. Članarina
se uporabi namensko za plesalke, del članarine tudi za delovanje društva.

7.
Vadnina se plačuje na TRR društva za tekoči mesec, in sicer na podlagi izstavljenega računa do 15.
za tekoči mesec. V primeru odsotnosti ali poškodbe pol ali več kot pol meseca, se le-to upošteva pri
plačilu vadnine naslednji mesec. V primeru zakasnitve plačila se konec tekočega mesec pošlje
obvestilo o neplačilu (opomin). V primeru neplačanih dveh vadnin se plesalki določi neobiskovanje
treningov ter poleg poravna tudi obresti neplačila in stroške opominov.
POMEMBNO: Posamezne primere samovoljnega spreminjanja zneskov računa brez predhodnih
dogovorov bo obravnaval pristojni organi društva in naknadno javil sankcijo.
8. Plesalka lahko za društvo in svojo ekipo tekmuje v sezoni 2020/21 samo pod pogojem, da ima
poravnane vse svoje obveznosti iz vadnin do društva tekoče sezone ter tudi obveznosti iz pretekle
sezon.
9. ŠKD Frklje bo v okviru svojih zmožnosti pomagala plesalkam iz socialno šibkejših družin. Društvo bo
omogočilo znižanje vadnine na višino, ki bo odvisna od števila prošenj za subvencionirano vadnino ter
razpoložljivih sredstev društva. Za subvencionirano vadnino pišite na e-naslov društva
skd.frklje@gmail.com. Odločitev o subvencionirani vadnini sprejmejo pristojni organi društva.

10. Plesalka ob zapustitvi kluba poravna vse zapadle obveznosti iz naslova vadnine. Po pristopni izjavi
veže plesalko z društvom dolžniško-upniško razmerje.
11. O vseh ostalih nastalih primerih, ki jih pravilnik ne določa, odločajo pristojni organi društva.

ŠKD Frklje,
Irena Balažic

