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SEZONA 
2013/2014 
Društvo ŠRD Kosec bomo tudi letos organizirali dvoransko rekreacijo za naše člane in sicer BADMINTON in ODBOJKO. 
Zato Vam v nadaljevanju predstavljamo razpored terminov za in še ostale podatke, ki Vas gotovo zanimajo.                                        

Vabim vse stare in tudi nove člane, da se nam pridružite. Vsakega smo veseli. 
 

ČLANARINA 2013 / 2014 
Upravni odbor je sprejel sklep, da ostane članarina letošnjo sezono 2013 / 2014 enaka kot lani - simbolična -  in znaša 
5€ za odrasle oziroma članarina za mladoletne člane (do 18 leta), ki prispevajo članarino v višini 3€. 
Velja, da bodo ostali / postali člani društva zgolj tisti, ki bodo plačali aktualno letno članarino.   
Vsak član bo prejel ČLANSKO IZKAZNICO, ki  predstavlja  dokazilo o  urejeni evidenci v društvu ŠRD Kosec  in s tem tudi 
potrdilo o plačanih prispevkih in jo je potrebno na zahtevo pokazati pristojnim osebam. 
Vsi stari člani, ki ste že izpolnili pristopne izjave vam jih ni potrebno še enkrat, vaša obveznost je zgolj poravnati 
prispevke in sporočiti spremembe podatkov. Novi člani pa morajo najprej izpolniti pristopne izjave , ki jih je potrebno 
izpolniti za vsakega posebej, tudi za otroke.  Dostopne so na internetni strani društva.  
 

PRISPEVEK 
Glede višine letnega prispevka se informacije dobi pri vodji posameznega termina.  Iz prispevka pokrivamo: 

- najem dvoran za redno tedensko rekreacijo  
- najem dvoran za posamezne dogodke (tekmovanja, srečanja…) 
- delovanje društva 

Višina prispevka je določil upravni odbor društva glede na pričakovane letne stroške. 
 

nekaj splošnih napotkov… 
Na termine je potrebno prihajati pravočasno, kar pomeni cca. 10 min prej. Morebitno odsotnost je potrebno javiti 
vodji termina vsaj do 16.ure na dan vadbe, kajti poiskati zamenjavo  za ekipni šport včasih ni tako enostavno.  Vsakdo 
ima pravico, da sam poišče zamenjavo za svojo odsotnost, vendar pa mora o tem predhodno obvestiti vodjo termina.  
V nasprotnem primeru lahko vodja termina  nadomestnemu igralcu ne dovoli vstopa na igrišče, sploh v primeru, da ga 
ne pozna.  V kolikor se zamenjava zgodi le enkrat ali dvakrat v letu, je prisotnost na terminu »promocijska« in kot taka 
brezplačna. Ob tretjem obisku termina pa je potrebno izpolniti pristopno izjavo in poravnati stroške članarine. Igralci , 
ki kot zamenjava nadomeščajo drugega igralca, ki je že poravnal stroške obiskovanja terminov, si lahko med sabo 
poravnajo delež stroškov. Ob ne-obiskovanju terminov se vadnine za nazaj ne vrača v nobenem primeru.  Če nastopi 
poškodba, sprememba službenih obveznosti, nosečnost ali višja sila se lahko za vnaprej odpovedano odsotnost 
dogovori, da se  vadnino vrne v višini 25% ali 50% , glede na čas nastanka dogodka. Termine je mogoče obiskovati tudi 
v 14 dnevnih intervalih. 
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