SPLOŠNI POGOJI ZA PRAZNOVANJE ROJSTNEGA DNE
(Športni center Fakultete za šport)

POTEK PROGRAMOV
Rojstnodnevne zabave organiziramo v:
- PETEK: 17.00 – 20.00,
- SOBOTA: 10.00 – 12.00/14.00 – 16.00/18.00 – 20.00,
- NEDELJA: 10.00 – 12.00/14.00 – 16.00/18.00 – 20.00.
V kolikor so na določen dan še vsi termini prosti, lahko ure prilagodimo povpraševanju.

PROGRAMI (ponudba)
V sezoni 2020/21 smo pripravili 4 različne rojstnodnevne zabave, ki so prilagojene starosti in
željam otrok. Vsekakor pa se potrudimo, da ugodimo tudi vašim željam oziroma željam vaše
slavljenke/slavljenca in individualno prilagodimo vsebino rojstnodnevne zabave.

1. RUMEN ROJSTNI DAN
Starost slavljenca: DO DOPOLNJENEGA 5. LETA (poleg otrok starih 3 leta ali manj mora biti
pri športnih aktivnostih prisoten en od skrbnikov, ki je v primerni športni opremi)
Kje: ŠPORTNA DVORANA ŠKRLATICA
Program: ELEMENTARNE IGRE, POLIGONI (možnost: poudarek na določeni športni panogi žoge, gimnastika, atletika, plezanje…)
Paket vsebuje:
- 2 šolski uri vodene športne zabave (90 minut),
- elektronska vabila,
- fotografiranje (povezava do fotografij),
- darilo za slavljenca,
- pijača za otroka (voda).

2. RDEČ ROJSTNI DAN
Starost slavljenca: OD DOPOLNJENIH 5 LET (poleg otrok starih 3 leta ali manj mora biti pri
športnih aktivnostih prisoten en od skrbnikov, ki je v primerni športni opremi)
Kje: RAZLIČNE DVORANE FAKULTETE ZA ŠPORT (glede na želeno športno panogo)
(gimnastična dvorana, športna dvorana s plezalno steno, športna dvorana za mali
nogomet...)
Program: ELEMNENTARNE IGRE, ŠTAFETE, POLIGONI, ŠPORTNE IGRE (igre z žogo, igre z
loparji, plezanje, gimnastika, atletika…)
Paket vsebuje:
- 2 uri vodene športne zabave (120 minut),
- elektronska vabila,
- fotografiranje (povezava do fotografij),
- darilo za slavljenca,
- pijača za otroka (voda).

3. ZELEN ROJSTNI DAN
Starost slavljenca: OD DOPOLNJENIH 7 LET (poleg otrok starih 3 leta ali manj mora biti pri
športnih aktivnostih prisoten en od skrbnikov, ki je v primerni športni opremi)
Kje: ŠPORTNA DVORANA MANGART, KRN, ŠKRLATICA
Program: IGRE Z ŽOGO (in vse kar je povezano z njo)
Paket vsebuje:
- 2 uri vodene športne zabave (120 minut),
- elektronska vabila,
- fotografiranje (povezava do fotografij),
- darilo za slavljenca,
- pijača za otroka (voda).

4. MODER ROJSTNI DAN
Starost slavljenca: OD DOPOLNJENIH 7 LET DALJE (POGOJ - povabljenci morajo znati plavati
brez pripomočkov (rokavčki, rešilni jopiči,...), saj svojih ni dovoljeno vnašati v bazen, zaradi
zagotavljanja čistoče vode. Obvezne so kopalke in ne kopalne kratke hlače.)
Kje: BAZEN FAKULTETE ZA ŠPORT (temperatura vode je 27+ stopinj in globina vode je minimalno
150 cm)

Program: VODNE VRAGOLIJE (štafetne igre, elementarne vodne igre, vaterpolo, vodna
košarka…)
Paket vsebuje:
- 2 šolski uri vodene športne zabave (90 minut),
- elektronska vabila,
- fotografiranje (povezava do fotografij),
- darilo za slavljenca,
- pijača za otroka (voda).
Možni termini praznovanja MODREGA rojstnega dneva:
- SOBOTA (10.00 - 12.00; 13.00 - 15.00),
- NEDELJA (10.00 - 12.00; 13.00 - 15.00).

PRIJAVA
V kolikor bi želeli pri nas praznovati rojstni dan svojega otroka, nam lahko pišete na
vadba@fsp.uni-lj.si ali pokličete na 041 334 421. Izpolnjeno prijavnico nam pošljite na mail in
dobili boste povratni odgovor glede termina praznovanja. Prijavnica poslana preko e-naslova
pomeni, da ste seznanjeni s splošnimi pogoji in se z njimi strinjate.
Prijavo je potrebno urediti (oddati) najmanj 5 delovnih dni pred izvedbo rojstnega dne.

CENIK ROJSTNODNEVNIH ZABAV
ROJSTNI DAN ŠTEVILO OTROK CENA Z DDV
DO 10 OTROK
DO 16 OTROK
DO 16 OTROK
DO 24 OTROK
DO 30 OTROK
DO 10 OTROK
DO 16 OTROK
DO 16 OTROK
DO 24 OTROK
DO 30 OTROK

RUMEN

RDEČ

MODER

ZELEN

10%
50%

-

100 €
150 €
150 €
170 €
200 €
150 €
180 €
150 €
170 €
200 €

+ 20 %
(VEČ
SLAVLJENCEV)

120 €
180 €
180 €
204 €
240 €
180 €
216 €
180 €
204 €
240 €

POPUSTI
otroci zaposlenih na Univerzi v Ljubljani
otroci zaposlenih na Fakulteti za šport

POPUSTI SE MED SEBOJ IZKLJUČUJEJO IN NE SEŠTEVAJO.
V kolikor želite, da bi bil rojstni dan uro daljši ali krajši, potem dodamo/vzamemo
obstoječi ceni 30 % cene.

Plačilo se izvede na podlagi PREDRAČUNA, ki ga po prijavi prejmete na e-naslov, ki ga
navedete v prijavi. Plačilo je možno izvesti izključno preko položnice, spletnega bančništva,
ipd. Plačilo z gotovino ni mogoče.
Plačilo mora biti izvedeno 3 delovne dni pred izvedbo rojstnodnevne zabave in je pogoj
izvedbe.

DOPLAČILO - VEČ SLAVLJENCEV
20 % DOPLAČILA za praznovanje več slavljencev.

ODPOVEDI
Vračilo:
V primeru bolezni ob predložitvi zdravniškega opravičila pred dnevom
praznovanja.
V primeru, ko praznovanja iz razloga višje sile ni mogoče izvesti, se vam
100 %
izda dobropis, ki ga lahko koristite ob prihodnjem praznovanju. V
primeru, da se ne odločite za nadomestni termin, se vam navedeni
znesek povrne.
50 %

Odpoved na dan izvedbe rojstnega dne.

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

VARNOST PRI ROJSTNIH DNEVIH
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 rojstnodnevnega programa,
zmanjšati dovoljeno število udeležencev, prepovedati uporabo garderobnih omaric in/ali

tušev, skrajšati čas rojstnodnevne zabave, odpovedati termine. O spremembah bomo
udeležence obvestili pred morebitno spremembo programa.

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 programe 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.
Rojstnodnevno zabavo fotografirajo vaditelji/animatorji in lahko v določenih primerih pride
do tega, da je kvaliteta fotografij malce slabša. Fotografije oziroma povezavo do fotografij
prejmete na e-naslov, naveden v prijavi. V kolikor ne želite, da se zabava fotografira, morate
na to opozoriti pri prijavi ali vaditelje/animatorje pred pričetkom zabave.

POGOSTITEV
Po končanem športnem delu rojstnega dne je možna tudi lastna pogostitev v prostoru nad
športno dvorano Škrlatica. Za pogostitev poskrbijo skrbniki slavljenca. Na voljo za pogostitev
imate 30 minut oziroma po dogovoru. Za seboj pospravite prostor v prvotno stanje. Če se
odločite, da boste pripravili pogostitev, morate to označiti v prijavnici. V času epidemiološke
situacije (SARS-CoV-2) pogostitve niso mogoče.

IZJAVA SKRBNIKA/STARŠA
Skrbniki/starši morate izpolniti izjavo vadečih pred pričetkom rojstnodnevne zabave, ki je
priložena poleg splošnih pogojev. Prosimo, da jo na začetku rojstnodnevne zabave
podpisano oddate vaditelju/animatorju.

KONČNE DOLOČBE
Športni center Fakultete za šport si pridržuje pravice do spremembe ali dopolnitve splošnih
pogojev.
Ljubljana, 1. 9. 2020

IZJAVA SKRBNIKA/STARŠA SLAVLJENCA/KE PRED PRIČETKOM PROGRAMA O
SEZNANJENOSTI S PRIPOROČILI NIJZ IN FAKULTETE ZA ŠPORT ZA IZVAJANJE
ŠPORTNIH ROJSTNODNEVNIH ZABAV
Spodaj podpisani/a __________________________________ potrjujem, da smo udeleženci
športne rojstnodnevne zabave seznanjeni 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.unilj.si/institut-za-sport/vadba/rojstni-dan/) ter da jih bomo pri izvajanju vadbe na rojstnem dnevu
upoštevali.
Poimenski seznam udeležencev rojstnodnevne zabave:
1.
11.
2.
12.
3.
13.
4.
14.
5.
15.
6.
16.
7.
17.
8.
18.
9.
19.
10.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

S podpisom te izjave soglašamo, da smo seznanjeni, da se podatki zbirajo zgolj z namenom
zagotoviti varno izvedbo rojstnodnevne zabave za vse udeležence.

V_________________, dne_____________
_____________________(podpis)

