KOMUNALNO-STANOVANJSKO PODJETJE LJUTOMER d.o.o.

Ulica Rada Pušenjaka 9, 9240 Ljutomer
tel: (02) 584 92 60, fax: (02) 584 92 75, www.ksp-ljutomer.si, info@ksp-ljutomer.si

ŠPORTNA DVORANA PRI OŠ IVANA CANKARJA LJUTOMER

PRIJAVNA VLOGA ZA TERMINE VADBE V ŠPORTNI DVORANI
PRI OŠ IVANA CANKARJA LJUTOMER,
SEZONA 2022/2023

Ime in priimek oz. naziv uporabnika:
Stalno prebivališče oz. sedež:
Telefon:
E-mail:
Davčna številka:
Odgovorna oseba uporabnika:

Naziv vadbene skupine oz. ekipe:

Vrsta vadbe npr. odbojka, košarka….:
Število udeležencev:
Pričetek z vadbo (vpišite datum):
Oblika vadbe oz. rekreacije (ustrezno označi):

➢

Izvajalec letnega programa športa:
□ vadba otrok in mladine
□ vadba odraslih
□ športna rekreacija

➢

Drugo:
________________________________

V spodnjo tabelo vpišite želene termine vadbe. Vadba v športni dvorani se odvija med ponedeljkom in
petkom med 16.00 in 22.00. Termini za tekme so predvideni ob sobotah za celoten dan in nedeljah
dopoldan, rezervirani so vnaprej.

DAN

ŽELENI TERMIN VADBE (od – do)
1 / 3 dvorane
1 / 1 dvorana

ponedeljek
torek
sreda
četrtek
petek
sobota
nedelja

IZJAVA UPRAVLJALCA:
KSP Ljutomer d.o.o. si pridržuje pravico spremembe urnika v primeru velikih športnih ali komercialnih
prireditev, o čemer vas bomo obvestili v najkrajšem možnem času. Vadečim v vadbeni skupini
svetujemo predhodni zdravniški pregled. Vsi osebni podatki se zbirajo izključno za interno rabo.

IZJAVA KORISTNIKA ŠPORTNE DVORANE:
S podpisom vloge izjavljamo, da smo seznanjeni s pogoji dejavnosti in se z njimi strinjamo. Upravljalec
ne odgovarja za izgubljene predmete vadečih, prav tako ne za poškodbe vadečih. Stroške, ki bodo
nastali s koriščenjem športne dvorane, bomo poravnali v predpisanem roku po izstavitvi računa.

SPLOŠNA NAVODILA IN OPOMBE:
če je več selekcij istega koristnika, izpolnite za vsako selekcijo svojo prijavnico;
urnik vadbe bo objavljen po predhodni uskladitvi terminov do 19. avgusta 2022;
izpolnjeno vlogo pošljite na elektronski naslov sportni.objekti@ksp-ljutomer.si ali na naslov
KSP Ljutomer d.o.o., Ulica Rada Pušenjaka 9, 9240 Ljutomer s pripisom ˝za UŠO˝;

Prijave pošljite najkasneje do 10. avgusta 2022.

Datum: ___________________________

Ime in priimek odgovorne osebe:
___________________________

ŽIG

Podpis:
___________________________

KOMUNALNO-STANOVANJSKO PODJETJE LJUTOMER d.o.o.

Ulica Rada Pušenjaka 9, 9240 Ljutomer
tel: (02) 584 92 60, fax: (02) 584 92 75, www.ksp-ljutomer.si, info@ksp-ljutomer.si

IZJAVA

UPORABNIKA:____________________________________________________
izjavljamo,
da izpolnjujemo naslednje pogoje
(obkrožite):

a) da smo bili uspešni pri kandidiranju na razpisu, ki ga je objavila Občina Ljutomer za
sofinanciranje programov letnega športa v letu 2022,

b) da organizirano izvajamo vadbo za otroke in mladino,

c) da tekmujemo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez,

ki so podlaga za prednostni vrstni red najema Športne dvorane ŠIC Ljutomer in Športne dvorane pri OŠ
Ivana Cankarja Ljutomer.

Datum:__________________

Podpis odgovorne osebe:___________________

