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OPĆI UVJETI UPISA U ČLANSTVO POLAZNIKA GRUPA ZA VJEŽBANJE –  01.09.2020.  
 
1. Roditelj/skrbnik dragovoljno upisuje dijete/štićenika u članstvo neke od ponuđenih grupa za 
vježbanje uz prethodnu suglasnost kluba a temeljem procjene stručnih osoba. 
2. Prilikom upisa u članstvo, plaća se upisnina u iznosu od 150,00 Kn.   
3. Prihvaćanjem uvjeta upisa roditelj/skrbnik se obvezuje poštovati način rada i odluke Kluba te 
izvršavati preuzete obveze. 
4. Polaznik grupe za vježbanje obvezuje se izvršavati svoje obveze sukladno pravilima kluba i 
uputama stručnih osoba. 
5. Članarina za članstvo polaznika grupe za vježbanje plaća se do 15. og u mjesecu za tekući 
mjesec. 
Zakasnine se plaćaju za kašnjenje prema broju dana: dodatno 25,00 Kn za 1- 15 dana kašnjenja/ 
dodatno 50,00 Kn za 15 do 30 dana kašnjenja / nakon 30 dana kašnjenja plaćanja član ne može 
pristupiti treningu i automatski se ispisuje.   
6. Za vrijeme praznika kraćih od 30 dana plaća se puni iznos dogovorene članarine (zimski, 
PROLJETNI PRAZNICI I DRŽAVNI BLAGDANI). 
7. Za vrijeme praznika duljih od 30 dana plaća se pola iznosa dogovorene članarine (ljetni 
praznici u srpnju i kolovozu).    
8. U slučaju odsustva duljeg od 30 dana, roditelj/skrbnik dužan je pismenim putem obavijestiti 
Klub (gkmarjan.clanstvo@gmail.com ili putem mob. 0912023362/0912003318) o razlozima 
odsustva te regulirati status u Klubu. U slučaju da Klub nije obaviješten o odsustvu, članstvo će 
se automatski brisati.  
9. U slučaju neredovitih dolazaka na satove vježbanja, plaća se puni iznos članarine. 
10. Iznosi članarine koji se utvrđuju pri upisu:  
Vježbanje u grupi 1 x tjedno ( 60 minuta)  iznosi 170,00 Kn mjesečno;  
Vježbanje u grupi 2 x tjedno (120 minuta) iznosi 220,00 Kn mjesečno; 
Prednatjecatelji (nije moguć slobodan upis- selekcija)250,00 Kn mjesečno; 
Natjecatelji (nije moguć slobodan upis- selekcija)        270,00 Kn mjesečno; 
Više članova obitelji (braća, sestre) imaju popust od 20,00 Kn po članu.  
 Izrazi koji se koriste u ovome tekstu, a koji imaju rodno značenje, koriste se neutralno i 

jednako se odnose na muški i ženski spol. 
 

Potpisivanjem ove pristupnice ONLINE KLIKOM izjavljujem da prihvaćam uvjete upisa 
djeteta/štićenika u članstvo neke od ponuđenih grupa Kluba te se obvezujem da ću uredno 
izvršavati sve obveze koje je propisala Uprava kluba i njegovi stručni djelatnici. Obveze se 
odnose na redovito plaćanje članarine kao i postupanje prema uputama stručnih osoba 
kluba. Tijekom bavljenja sportom postoji mogućnost ozljeda te izjavljujem da svjesno 
prihvaćam rizik i potpunu odgovornost kao i skrb o osiguranju. Prihvaćam mogućnost da se 
moje dijete kao polaznik i član kluba, u sklopu promidžbenih aktivnosti Kluba pojavi u nekom 
od  elektroničkih medija te u tom smislu dajem privolu.   


