
 

SPLOŠNI POGOJI V ŠOLI ŠPORTA 
BIBA SE GIBA 

 
 Vadba poteka skozi celo šolsko leto (od oktobra do maja), razen v času šolskih 

počitnic in praznikov, ter je plačljiva. 
 
 Zaradi državnih praznikov in šolskih počitnic se mesečna vadnina za vadbo ne 

spremeni. 
 

 Prijava na vadbo oz. tečaja poteka preko spletne prijavnice. Prijavnica služi kot 
potrdilo o rezervaciji mesta na vadbi oz. tečaju, razen v primeru, ko je ob prijavi 
potrebno plačilo (kavcija pri udeležbi na tečaju). 

 
 V primeru predčasnega prenehanja obiskovanja izbranega športnega programa, 

plačila (mesečne vadnine in letne članarine) ne vračamo. Prav tako v primeru 
ne-obiskovanja vadbe mesečne vadnine ne vračamo. 

 
 Vadnino za vadbo poravnajo starši za tekoči mesec vadbe, najkasneje do 10. v 

mesecu preko e – položnice. 
 
 Na vadbi se nam lahko pridružite kadarkoli v letu. 

 
 K razpisanemu programu se ob vpisu poravna tudi letna članarina v višini 10 

€, s katero postanejo člani društva in pridobijo posamezne ugodnosti pri 
razpisanih tečajih. 
 

 V primeru odjave z vadbe oz. tečaja je potrebno izpolnit spletno odjavo na spletni 
strani, najkasneje do 1. v mesecu. V nasprotnem primeru se zaračuna celotna 
mesečna vadnina, prav tako pa morajo biti z odjavo poravnane vse obveznosti. 
V primeru odjave se letna članarina ne vrača. 

 
 Vadba  se  ne zaračuna v primeru bolezni otroka z zdravniškim opravičilom 

(samo v primeru daljše odsotnosti – najmanj en mesec). V primeru odsotnosti 
zaradi bolezni, lahko član vadbo nadomesti v drugih terminih in lokacijah (v roku 
dveh mesecev), s predhodnim dogovorom. Mesečna vadnina se zaradi krajše 
odsotnosti ne zmanjšuje. 
 

 V primeru odsotnosti se lahko termini nadomestijo samo v istem mesecu ne 
glede na razlog izostanka (razen v primeru bolezni z zdravniškim opravičilom) v 
drugih terminih ali na katerikoli lokaciji izbranega programa. V primeru, da se 
termini ne nadomestijo,  to ne predstavlja povračila vadnine. 
 

 Plačilo poteka preko e-računov, ki jih boste prejeli na elektronski naslov 
naveden v prijavnici, oziroma pred začetkom same vadbe. 

 
 V primeru ukinitve posameznega programa vadbe se letna članarina ne vrača. 

 
 Za morebitne poškodbe, katerih vzrok so nepredvidljivi dejavniki, na katere 

vaditelj in Biba se giba nimata vpliva, vaditelj in Biba se giba ne odgovarjajo. 
 
 



 
 Vadeči se obvezuje upoštevati navodila za varno vadbo, ki jih poda 

vaditelj. Vaditelj  sme  z  vadbe  izključiti  vadečega,  če  ta  z  neupoštevanjem   
varnostnih navodil ali na drug način ogroža sebe, druge osebe ali stvari. 

 
VAROVANJE PODATKOV; Šola športa Biba se giba se zavezuje, da bo osebne 
podatke pridobljene s prijavnicami vadečih uporabljal izključno za lastne 
potrebe. Biba se giba oglašuje svoje dejavnosti na različnih prireditvah. Vadeči 
ali njihovi skrbniki, se s prijavo na vadbo Biba se giba strinjajo s fotografiranjem 
in snemanjem izključno v namene promocije društva Biba se giba. 
 
 
 
KONČNE DOLOČBE 
Šola športa Biba se giba si pridržuje pravice do spremembe ali dopolnitve 
splošnih pogojev in cen programa. Pridružujemo si pravico do manjših sprememb  
programa. O spremembah bomo  udeležence  obvestili teden  dni pred morebitno 
spremembo programa. Pridružujemo si pravico prilagajanja, spreminjanja 
programa ob primeru nadomeščanj. 
  



 

IZJAVA O ZASEBNOSTI IN VAROVANJU 
OSEBNIH PODATKOV 

 
Pri Šoli športa Biba se giba, spoštujemo vašo zasebnost in se zavezujemo, da bomo 
osebne podatke, pridobljene preko obrazca za prijavo na vadbo, varovali skrbno in 
skladno z veljavno zakonodajo. Vaši podatki se bodo uporabljali samo za interne namene 
in ne bodo posredovani tretjim osebam. 

OSEBNI PODATKI, KI JIH ZBIRAMO: 

 ime in priimek člana 
 datum rojstva 
 kraj rojstva 
 ulica 
 pošta 
 kraj 
 telefon 
 elektronski naslov 
 IP naslov 

V primeru, da je član mladoletna oseba, potrebujemo še podatke njihovih zastopnikov in 
sicer: 

 ime in priimek zastopnika 
 

PODATKE ZBIRAMO, OBDELUJEMO IN HRANIMO ZA: 

 posredovanje informacij o urnikih in izvajanju vadb, ter njihovih spremembah, 
 zaradi možnosti slabega počutja otroka ali poškodbe, ko je potrebno vzpostaviti 

stik z zastopnikom člana, 
 prevzem otroka po končani vadbi, 
 obveščanje posameznikov o aktualnih novicah in dogodkih, 

 
 
Podatke potrebujemo tudi za nemoteno poslovanje: 

 izdajanje računov (ime in priimek, naslov, bančni podatki, elektronski naslov), 
 pošiljanja plačilnih nalogov, opominov (ime in priimek, naslov, telefonske 

številke, elektronski naslov), 
 intervencijski klici (telefonska številka) 

 

VAŠE PRAVICE 

• pravica do izpisa podatkov, 
• pravica do popravka podatkov, 
• pravica do izbrisa podatkov 

 

 



 
KONTAKTNE INFORMACIJE 

Če želite, da vaše osebne podatke izbrišemo/popravimo ali izpišemo iz zbirke 
osebnih podatkov, nam to prosim sporočite na elektronski naslov 
bibasegiba@gmail.com. 

OBDOBJE HRAMBE 
Osebnih podatkov ne bomo hranili dlje, kot je to nujno za izpolnjevanje namenov 
njihove obdelave. 

UPORABA PIŠKOTKOV (ANG. COOKIES) 
Piškotki so besedilne datoteke, ki jih na vaš računalnik naloži spletni strežnik. Piškotki 
ne vsebujejo nobenih podatkov s katerimi bi lahko ugotovili vašo identiteto. S pomočjo 
piškotkov strežnik ve, da ste se vrnili na spletno stran, kar lahko s pridom izkoristimo za 
prilagoditev spletnega mesta uporabniku. 

Večina brskalnikov piškotke samodejno sprejema. Če jih ne želite sprejemati ali pa 
želite, da ste obveščeni preden se piškotek naloži na vaš računalnik lahko to določite v 
nastavitvah brskalnika. 
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