
 

 

POTEK VPISA K VADBI V ORIENTACIJSKEM KLUBU KOMENDA 

Za vsakega vadečega zakoniti zastopnik izpolni vpisni list za vadbo v tekočem šolskem letu. Vsako 

šolsko leto je potrebno izpolniti nov obrazec za vpis k vadbi. Za vadeče, ki se prvič vpisujejo k vadbi, je 

potrebno izpolniti tudi pristopno izjavo za članstvo v klubu. Članarina se za vse vadeče obračuna v 

januarju 2021 in velja za leto 2021. 

Vpisni listi in pristopno izjavo dobite, ko otroka prvič pripeljete na vadbo. Izpolnjen in podpisan vpisni 

list in pristopno izjavo (le za tiste, ki se vpisujejo prvič) se izroči vaditelju na prvi naslednji vadbi, ki jo 

obiskuje otrok. 

Prva vadba je brezplačna.  

Če bo otroka iz skupin Atletske urice 1 in 2 trener prevzemal v vrtcu, zakoniti zastopnik izpolni izjavo 

o prevzemu otroka v vrtcu, ki jo dobite pri trenerju ali na spletni strani Vrtca Mehurčki. 

Če se pojavi še kakšno vprašanje, pišite na e-mail: orienteering.komenda@gmail.com.  

Trenerji Orientacijskega kluba Komenda 
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