SPLOŠNI POGOJI ZA VADBENO SEZONO 2018/19
POTEK PROGRAMOV
Naše vadbeno leto traja od 1. 10. 2018 do 31. 5. 2019.
Deli se na dva semestra:

1. semester: 1. 10. 2018 – 31. 1. 2019
2. semester: 1. 2. 2019 – 31. 5. 2019
POMEMBNI TERMINI:
24. 9. – 28. 9. 2018: TEDEN ODPRTIH VRAT
1. 10. 2018: ZAČETEK NOVE SEZONE, 1. SEMESTER
30. 9. 2018 – rok plačila za koriščenje PROMOCIJSKEGA POPUSTA
29. 10. – 2. 11. 2018 - JESENSKE ŠOLSKE POČITNICE S PRAZNIKI (VADBA NE POTEKA)
20. 12. 2018 – BOŽIČNO RAJANJE (ČETRTEK)
24. 12. 2018 – 2. 1. 2019 - BOŽIČNO – NOVOLETNE POČITNICE (VADBA NE POTEKA)
1. 2. 2019: ZAČETEK 2. SEMESTRA
8. 2. 2019 – državni praznik (vadba NE POTEKA)
25. 2. – 1. 3. 2019 – ZIMSKE POČITNICE (VADBA NE POTEKA)
5. 3. 2019 – PUSTOVANJE (torek)
22. 4. 2019 – VELIKONOČNI PONEDELJEK (vadba NE POTEKA)
27. 4. 2019 – 3. 5. 2019 - MAJSKE POČITNICE Z DRŽAVNIMI PRAZNIKI
30. 5. 2018 – ZAKLJUČEK SEZONE ŠPORTNEGA CENTRA FŠ (ČETRTEK)
2. 6. 2018 – KONEC SEZONE

CENIK
Cene so navedene v ceniku in vključujejo DDV. Udeleženci plačajo program pred začetkom
njegovega izvajanja in si s tem zagotovijo mesto v programu.
Športni center Fakultete za šport v svojem ceniku predvideva različne tipe kart:
-

letna karta,
semestralna karta,
paketi kart za enkraten obisk,
karta za enkraten obisk.

CENIK 2018/19
CENE (Z DDV)

VRSTA VADBE
PROGRAMI ZA OTROKE

LETNA KARTA VADBA OTROCI 1-KRAT TEDENSKO
LETNA KARTA VADBA OTROCI 2-KRAT TEDENSKO
SEMESTRALNA KARTA VADBA OTROCI 1-KRAT TEDENSKO
SEMESTRALNA KARTA VADBA OTROCI 2-KRAT TEDENSKO
ENKRATNI OBISK VADBE
PLAVANJE ZA OTROKE
LETNA KARTA PLAVANJE OTROCI 1-KRAT TEDENSKO
LETNA KARTA PLAVANJE OTROCI 2-KRAT TEDENSKO
SEMESTRALNA KARTA PLAVANJE OTROCI 1-KRAT TEDENSKO
SEMESTRALNA KARTA PLAVANJE OTROCI 2-KRAT TEDENSKO
SEMESTRALNA ŠP. KOMBINACIJA (1h vadbe in 1h plavanja)
SEMESTRALNA ŠP. KOMBINACIJA (2h vadbe in 1h plavanja)
LETNA ŠPORTNA KOMBINACIJA (1h vadbe in 1h plavanja)
LETNA ŠPORTNA KOMBINACIJA (2h vadbe in 1h plavanja)
PROGRAMI ZA ODRASLE
LETNA KARTA VADBA ODRASLI 1-KRAT TEDENSKO
LETNA KARTA VADBA ODRASLI 2-KRAT TEDENSKO
SEMESTRALNA KARTA VADBA ODRASLI 1-KRAT TEDENSKO
SEMESTRALNA KARTA VADBA ODRASLI 2-KRAT TEDENSKO
ENKRATNI OBISK VADBE
PLAVANJE ZA ODRASLE
LETNA KARTA PLAVANJE ODRASLI 1-KRAT TEDENSKO
LETNA KARTA PLAVANJE ODRASLI 2-KRAT TEDENSKO
LETNA ŠPORTNA KOMBINACIJA (1h vadbe in 1h plavanja)
LETNA ŠPORTNA KOMBINACIJA (2h vadbe in 1h plavanja)

10%
234,00 €
342,00 €
135,00 €
216,00 €

popust
30%
182,00 €
266,00 €
105,00 €
168,00 €

50%
130,00 €
190,00 €
75,00 €
120,00 €

370,00 €
550,00 €
210,00 €
350,00 €
300,00 €
360,00 €
510,00 €
620,00 €

333,00 €
495,00 €
189,00 €
315,00 €
270,00 €
324,00 €
459,00 €
558,00 €

259,00 €
385,00 €
147,00 €
245,00 €
210,00 €
252,00 €
357,00 €
434,00 €

185,00 €
275,00 €
105,00 €
175,00 €
150,00 €
180,00 €
255,00 €
310,00 €

270,00 €
420,00 €
150,00 €
250,00 €
12,00 €

243,00 €
378,00 €
135,00 €
225,00 €

189,00 €
294,00 €
105,00 €
175,00 €

135,00 €
210,00 €
75,00 €
125,00 €

330,00 €
490,00 €
480,00 €
600,00 €

297,00 €
441,00 €
432,00 €
540,00 €

231,00 €
343,00 €
336,00 €
420,00 €

165,00 €
245,00 €
240,00 €
300,00 €

260,00 €
380,00 €
150,00 €
240,00 €
12,00 €

VODNA KOŠARKA
PROGRAMI ZA ODRASLE
PAKET 4 KUPONOV (vadba v dvorani)
enkratni obisk
PROGRAMI ZA OTROKE
PAKET 4 KUPONOV (vadba v dvorani)
enkratni obisk
GIMNASTIKA ZA ŠTUDENTE FAKULTETE ZA ŠPORT
SEMESTRALNA KARTA
MESEČNA KARTA
SENIORJI
SENIOR FIT paket (4 kuponov)
ENKRATNI OBISK

90,00 €
40,00 €
12,00 €
40,00 €
12,00 €
40,00 €
15,00 €
20,00 €
7,00 €

V primeru polne zasedenosti programa imajo vadeči s plačano letno ali semestralno karto
prednost pred vadečimi s plačano karto za enkratni obisk.

POPUSTI
10 % popust velja, če sta na vadbo vključena dva družinska člana. Popust pripada tudi
študentom in zaposlenim na Univerzi v Ljubljani.
30 % popust oz. družinski popust velja, če so na vadbo vključeni vsaj trije družinski člani.
50 % popust velja za študente Fakultete za šport in zaposlene na FŠ.
POPUSTI SE NE SEŠTEVAJO.

PLAČILO
Plačilo vadnine je mogoče plačati v celotnem znesku ali na obroke. Plačilo izvedete po
predračunu. Predračun velja 8 dni od nastanka.
Plačilo na obroke:
- do 300 EUR je možno plačati v 2 obrokih,
- nad 300 EUR pa tudi v 3 obrokih.
Obresti ni, kar pomeni, da končni znesek razdelimo enakomerno na število obrokov.

VRAČILO VADNINE
100% vračilo

90% vračila

50% vračila

naša krivda

kadar zaradi premajhnega števila
vadečih ne izvedemo dejavnosti

odpoved vadbe pred pričetkom
vadbe, brez udeležbe

želja vadečega

bolezen

obvezno potrdilo osebnega
zdravnika

kasnejša odpoved vadbe po enem
mesecu (brez predhodnega
obvestila o odsotnosti)

želja vadečega

Odpoved morate javiti pisno po e-pošti: vadba@fsp.uni-lj.si

BREZ VRAČILA VADNINE: V izrednih primerih deviantnega vedenja si Športni center
Fakultete za šport pridržuje pravico do izključitve vadečega brez povrnitve plačila.
PRIMERI:
1. Poškodujete se sredi sezone in imate plačano letno karto. Kaj storiti?
Čim prej javite na 041 334 421 ali na vadba@fsp.uni-lj.si, da ste se poškodovali in
bomo poskušali najti rešitev. V kolikor boste kmalu lahko nadaljevali z obiski, lahko
ure nadomestite. V nasprotnem primeru bomo izračunali število obiskov in vam
razliko odšteli. Popusti se pri vračilih ne upoštevajo. V primeru, da ste bili na vadbi
dlje kot en semester, sej od vplačanega zneska odšteje cena semestralne karte in
dodatni obiski, ki ste jih izkoristili v 2. semestru.
2. Vadbe ne odpoveste, ampak je ne obiskujete.
V kolikor je minil že mesec dni, se vam pošlje račun v višini 50% deleža predračuna, ki
ste ga prejeli na mail.

3. Nadomeščanja.
Vadbe in plavanja na Športnem centru potekajo v številnih terminih, kar omogoča
vsem, da nadomestijo neizkoriščene, vplačane ure. Plačila za posamezne »nekoriščene« ure, NE VRAČAMO. V kolikor ste manjkali daljše obdobje (vsaj mesec dni
skupaj), zaradi bolezni, lahko izključno na podlagi zdravniških potrdil, uredimo vračilo
ali možnost koriščenja na drugih projektih ŠC. Neizkoriščene ure lahko eventualno
koristi kdo od družinskih članov, nikakor pa ne kdo, ki ni družinski član prijavljenega.
Zamujene ure NADOMEŠČATE po dogovoru z vodjo posamezne vadbe. Zamujenih ur
ni mogoče prenašati v naslednjo sezono.
4. Urejanje daljše odsotnosti (bolezen).
V kolikor pride do daljše bolezenske odsotnosti (mesec dni in več) je potrebno to
sporočiti na vadba@fsp.uni-lj.si, kamor pošljete tudi zdravniško potrdilo. MESEC DNI
je rok urejanja nadomeščanj, dobropisov.
5. Deležni ste bili družinskega popusta, vi pa ste se poškodovali. Kaj v tem primeru?
V kolikor zahtevate vračilo denarja in zamujenih terminov ne boste nadomestili, se od
vplačane cene odšteje cena za dva vadeča (oziroma kolikor jih je na istem
predračunu, kjer ste zabeleženi) s tem, da se drugemu družinskemu članu prizna 10%
popust (kot je navedeno v ceniku) in odšteje pa se število vaših obiskov, ki ste jih
izkoristili. Ostanek vam vrnemo na TRR, ki ga nam posredujete.
Vsak primer je edinstven in se o tem pogovorimo individualno.

ŠPORTNA OPREMA IN PRIPOMOČKI
Za vadbo so potrebna ustrezna športna oblačila in obvezne čiste športne ali telovadne
copate vseh udeležencev (samo za notranje prostore). Športne pripomočke, potrebne za
vadbo, zagotavlja Športni center. V dvorano ni dovoljeno vnašanje hrane.
KOBACAJ S STARŠI: športno opremo morajo imeti tudi spremljevalci otrok na vadbi.

VARNOST PRI VADBI
Vadeči se obvezuje upoštevati navodila za varno vadbo, ki jih poda vaditelj. Vaditelj sme iz
vadbe izključiti vadečega, če ta z neupoštevanjem varnostnih navodil ali na drug način ogroža
sebe, druge osebe ali stvari.
Otroci in starši morajo sami poskrbeti za obvezno in dodatno zdravstveno zavarovanje. V
primeru, da nimajo urejenega, sami odgovarjajo za posledice, v primeru lastnega
neupoštevanja pravil.

VAROVANJE PODATKOV
Športni center Fakultete za šport se zavezuje, da bo osebne podatke pridobljene s prijavami
vadečih uporabljal izključno za lastne potrebe. Vaše podatke bomo skrbno varovali v skladu z
veljavo nove splošne uredbe GDPR. S tem, ko se strinjate s splošnimi pogoji, dovoljujete
uporabo vašega e-poštnega naslova za pošiljanje obvestil v zvezi s Športnim centrom
Fakultete za šport.
Športni center Fakultete za šport promovira svoje dejavnosti na različnih prireditvah ter
strokovnih in znanstvenih kongresih. Vadeči ali njihovi skrbniki se s prijavo na vadbo
Športnega centra Fakultete za šport strinjajo s fotografiranjem in snemanjem izključno v
namene promocije Športnega centra Fakultete za šport.

FOTOGRAFIRANJE
Vadeči se s prijavo strinjajo s splošnimi pogoji, fotografiranjem in snemanjem vadečih v
namene promocije Športnega centra. Promocija se lahko izvaja preko raznih letakov,
plakatov in ostalih sodobnih medijev.

KONČNE DOLOČBE
Športni center Fakultete za šport si pridržuje pravice do spremembe ali dopolnitve splošnih
pogojev.
Ljubljana, 7. 8. 2018

