SPLOŠNI POGOJI ZA VADBENO SEZONO 2020/21
POTEK PROGRAMOV
Naše vadbeno leto traja od 5. 10. 2020 do 30. 5. 2021.
Deli se na dva semestra:

1. semester: 5. 10. 2020 – 31. 1. 2021
2. semester: 1. 2. 2021 – 30. 5. 2021
POMEMBNI TERMINI:
28. 9. – 2. 10. 2020: TEDEN ODPRTIH VRAT za vadbe v dvorani in PRIČETEK S PLAVANJEM
5. 10. 2020: ZAČETEK NOVE SEZONE, 1. SEMESTER
30. 9. 2020 – rok plačila za koriščenje 10 % PROMOCIJSKEGA POPUSTA
(plačilo izvedeno do 30. 9. 2020)
24. 10. – 1. 11. 2020 - JESENSKE ŠOLSKE POČITNICE S PRAZNIKI (VADBA NE POTEKA)
21. 12. - 24. 12. 2020 – PRAZNIČNA VADBA IN OGLED VADBE V DVORANI
25. 12. 2020 – 2. 1. 2021 - BOŽIČNO – NOVOLETNE POČITNICE (VADBA NE POTEKA)
1. 2. 2021: ZAČETEK 2. SEMESTRA
8. 2. 2021 – državni praznik (vadba NE POTEKA)
20. 2. – 28. 2. 2021 – ZIMSKE POČITNICE (VADBA NE POTEKA)
16. 2. 2021 – PUSTNA ZABAVA (TOREK)
5. 4. 2021 – VELIKONOČNI PONEDELJEK (vadba NE POTEKA)
24. 4. 2021 – 2. 5. 2021 - PRVOMAJSKE POČITNICE Z DRŽAVNIMI PRAZNIKI (VADBA NE POTEKA)
27. 5. 2021 – ZAKLJUČEK SEZONE ŠPORTNEGA CENTRA FŠ (ČETRTEK)
30. 5. 2021 – 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 2020/21
VRSTA VADBE

CENE (Z DDV)

PROGRAMI ZA OTROKE
popust
10%

30%

50%

LETNA KARTA VADBA OTROCI 1-KRAT TEDENSKO

260,00 €

234,00€

182,00 €

130,00 €

LETNA KARTA VADBA OTROCI 2-KRAT TEDENSKO

380,00 €

342,00 €

266,00 €

190,00 €

SEMESTRALNA KARTA VADBA OTROCI 1-KRAT TEDENSKO

150,00 €

135,00 €

105,00 €

75,00 €

SEMESTRALNA KARTA VADBA OTROCI 2-KRAT TEDENSKO

240,00 €

216,00 €

168,00 €

120,00 €

ENKRATNI OBISK VADBE

12,00 €

PLAVANJE ZA OTROKE
LETNA KARTA PLAVANJE OTROCI 1-KRAT TEDENSKO

370,00 €

333,00 €

259,00 €

185,00 €

LETNA KARTA PLAVANJE OTROCI 2-KRAT TEDENSKO

550,00 €

495,00 €

385,00 €

275,00 €

SEMESTRALNA KARTA PLAVANJE OTROCI 1-KRAT TEDENSKO

210,00 €

189,00 €

147,00 €

105,00 €

SEMESTRALNA KARTA PLAVANJE OTROCI 2-KRAT TEDENSKO

350,00 €

315,00 €

245,00 €

175,00 €

SEMESTRALNA ŠP. KOMBINACIJA (1h vadbe in 1h plavanja)

300,00 €

270,00 €

210,00 €

150,00 €

SEMESTRALNA ŠP. KOMBINACIJA (2h vadbe in 1h plavanja)

360,00 €

324,00 €

252,00 €

180,00 €

LETNA ŠPORTNA KOMBINACIJA (1h vadbe in 1h plavanja)

510,00 €

459,00 €

357,00 €

255,00 €

LETNA ŠPORTNA KOMBINACIJA (2h vadbe in 1h plavanja)

620,00 €

558,00 €

434,00 €

310,00 €

PROGRAMI ZA ODRASLE
LETNA KARTA VADBA ODRASLI 1-KRAT TEDENSKO

270,00 €

243,00 €

189,00 €

135,00 €

LETNA KARTA VADBA ODRASLI 2-KRAT TEDENSKO

420,00 €

378,00 €

294,00 €

210,00 €

SEMESTRALNA KARTA VADBA ODRASLI 1-KRAT TEDENSKO

150,00 €

135,00 €

105,00 €

75,00 €

SEMESTRALNA KARTA VADBA ODRASLI 2-KRAT TEDENSKO

250,00 €

225,00 €

175,00 €

125,00 €

ENKRATNI OBISK VADBE

12,00 €

PLAVANJE ZA ODRASLE
LETNA KARTA PLAVANJE ODRASLI 1-KRAT TEDENSKO

330,00 €

297,00 €

231,00 €

165,00 €

LETNA KARTA PLAVANJE ODRASLI 2-KRAT TEDENSKO

490,00 €

441,00 €

343,00 €

245,00 €

LETNA ŠPORTNA KOMBINACIJA (1h vadbe in 1h plavanja)

480,00 €

432,00 €

336,00 €

240,00 €

LETNA ŠPORTNA KOMBINACIJA (2h vadbe in 1h plavanja)

600,00 €

540,00 €

420,00 €

300,00 €

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

90,00 €

SEMESTRALNA KARTA
MESEČNA KARTA
SENIORJI

40,00 €
15,00 €

SENIOR FIT paket (4 kuponov)
ENKRATNI OBISK

20,00 €
7,00 €

40,00 €
12,00 €
40,00 €
12,00 €

V primeru polne zasedenosti programa imajo vadeči s plačano letno ali semestralno karto
prednost pred vadečimi s plačano karto za enkratni obisk. Posamezna vadba traja 55
minut.

POPUSTI
Promocijski 10 % popust velja za prijavljene, ki plačajo predračun do 30. septembra 2020.
10 % popust velja, če sta na vadbo vključena dva družinska člana. Popust pripada tudi
študentom in zaposlenim na Univerzi v Ljubljani.

30 % popust oziroma družinski popust velja, če so na vadbo vključeni vsaj trije družinski
člani.
50 % popust velja za študente Fakultete za šport in zaposlene na Fakulteti za šport.
POPUSTI SE NE SEŠTEVAJO.

PLAČILO
Plačilo vadnine je mogoče poravnati v celotnem znesku ali na obroke. Plačilo izvedete po
predračunu. Predračun velja 8 dni od nastanka.
Nudimo vam brezobrestno obročno plačilo:
- do 300 EUR je možno plačati v 2 obrokih,
- nad 300 EUR pa tudi v 3 obrokih.

VRAČILO VADNINE
100 % vračilo

90 % vračila

50 % vračila

Odpoved programa - kadar zaradi premajhnega števila vadečih ne izvedemo
dejavnosti.
Odpoved udeležbe na vadbi pred
pričetkom izvajanja vadbe
Želja vadečega.
(brez udeležbe).
Dolgotrajnejša bolezen/poškodba (več
Obvezna predložitev zdravniškega
kot 1 mesec), obvezno obvestilo ob
potrdila osebnega zdravnika
nastanku bolezni/poškodbe, vračilo
najkasneje 1 teden po zaključku
sorazmernega deleža vadnine za čas
zdravljenja.
trajanja bolezni/pokodbe.
Odpoved udeležbe na vadbi po
pričetku izvajanja vadbe (brez
Želja vadečega.
predhodnega obvestila), vračilo 50 %
neizkoriščene vadnine.

*V primeru, ko programa iz razloga višje sile ni mogoče izvesti, se vadečemu za navedeni čas
za sorazmerni delež vadnine (letne ali semestralne karte) izda dobropis, ki ga lahko koristi pri
plačilu vadnine v prihodnjem semestru oziroma vadbenem letu. V primeru, da vadeči v
prihodnjem semestru oziroma vadbenem letu ne bo prijavljen, se mu navedeni znesek
povrne.
Odpoved morate javiti pisno po e-pošti: vadba@fsp.uni-lj.si

PRIJAVA
Prijava poteka preko spletne trgovine, kjer se sprva registrirate in nato prijavite. Link do
spletne trgovine: https://www.fsp.uni-lj.si/institut-za-sport/vadba/spletna-trgovina/. Prijave
potekajo do zapolnitve mest. V primeru večjega števila prijav se vadbe udeležijo tisti, ki se na
vadbo prijavijo prej. O tem vas obvestimo na elektronski naslov.

ŠPORTNA OPREMA IN PRIPOMOČKI
Za vadbo so potrebna ustrezna športna oblačila in obvezni čisti športni ali telovadni copati
vseh udeležencev (samo za notranje prostore). Športne pripomočke, potrebne za vadbo,
zagotavlja Športni center. Za vadbe, kjer potrebujete ležalno podlogo priporočamo, da jo
imate s seboj dokler se razmere s SARS-CoV-2 ne umirijo. V dvorano ni dovoljeno vnašanje
hrane.
KOBACAJ S STARŠI: športno opremo morajo imeti tudi spremljevalci otrok na vadbi. Pri
programu Kobacaj s starši imajo odrasle osebe masko.

VARNOST PRI VADBI
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.

ZDRAVSTVENO STANJE IN ZAVAROVANJE OTROK
Otroci morajo biti obvezno zavarovani preko staršev. Starši morajo vaditelje NUJNO obvestiti
o zdravstvenih posebnostih otroka. Vadbe se lahko udeležite le, če ste zdravi oziroma ne
kažete znakov bolezni. Če imate povišano telesno temperaturo ali znake kot so kašelj,
izcedek iz nosu in oči, bolečine v žrelu in grlu, bolečine v mišicah… ali pa ste bili v stiku z
osebo, ki kaže znake okužbe s SARS-CoV-2, nas o tem obvestite na mail in ostanite doma.

HIGIENSKA PRIPOROČILA
Program bo potekal skladno z navodili in ukrepi za preprečitev možnosti okužbe s SARS-CoV2 na Fakulteti za šport in Nacionalnega inštituta za javno zdravje RS, ki so javno dostopni in
tudi objavljeni na vseh vidnih mestih Fakultete za šport.

SPREMEMBA PROGRAMA
V primeru višje sile (npr. poslabšanje epidemiološke situacije in posledično strožjih priporočil
pristojnih organov, ipd.) si pridržujemo pravico do spremembe programa, zmanjšati
dovoljeno število vadečih, prepovedati uporabo garderobnih omaric in/ali tušev, skrajšati čas
vadbe, odpovedati posamezne termine. O spremembah bomo udeležence obvestili pred
morebitno spremembo programa. V primeru manjšega števila prijavljenih si pridržujemo
pravico do prestavitve prijavljenih na kateri drugi termin po dogovoru z vami.

VAROVANJE PODATKOV
Športni center Fakultete za šport se zavezuje, da bo osebne podatke pridobljene s
prijavnicami vadečih uporabljal izključno za lastne potrebe. 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. Fotografije se bodo nanašale na dogodek in ne na posamezne udeležence. Promocija
se lahko izvaja preko letakov, plakatov in ostalih sodobnih medijev.
Vadeči ali njihovi skrbniki dovolijo prisotnost in sodelovanje študentov Fakultete za šport na
urah vadbe, ki opravljajo ure v sklopu pedagoškega procesa, saj na ta način bogatimo
program in poskrbimo, da je še bolj strokoven in pester.

IZJAVA SKRBNIKA/STARŠA/VADEČEGA
Skrbniki/starši/odrasli vadeči morate izpolniti izjavo vadečih pred pričetkom vadbe v sezoni
2020/2021, ki je priložena poleg splošnih pogojev. Prosimo, da jo podpisano oddate vaditelju
na prvi uri vadbe.

KONČNE DOLOČBE
Športni center Fakultete za šport si pridržuje pravice do spremembe ali dopolnitve splošnih
pogojev.

Ljubljana, 1. 9. 2020

IZJAVA VADEČEGA/STARŠA/SKRBNIKA PRED PRIČETKOM VADBE V SEZONI
2020/2021 O SEZNANJENOSTI S PRIPOROČILI NIJZ IN FAKULTETE ZA ŠPORT ZA
IZVAJANJE ŠPORTNIH DEJAVNOSTI
Spodaj podpisani/a __________________________________ potrjujem, da sem seznanjen/a
s higienskimi priporočili NIJZ za preprečevanje okužb z novim koronavirusom SARS-CoV-2 pri
izvajanju športne vadbe (https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/sport_vadba.pdf) in z
ukrepi za preprečevanje možnosti okužbe s SARS-CoV-2 na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za
šport (https://www.fsp.uni-lj.si/institut-za-sport/vadba/splosno/splosni-pogoji/) ter da jih bom pri
izvajanju vadbe upošteval/a.
S podpisom te izjave soglašamo, da smo seznanjeni, da se podatki zbirajo zgolj z namenom
zagotoviti varno izvedbo vadbe za vse udeležence.

V_________________, dne_____________
_____________________(podpis)

