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INFORMATOR – SEPTEMBER 2016 

 

Spoštovani starši, plavalke in plavalci ! 

 

Za naše tekmovalne selekcije se je novo obdobje 2016-2017 že davno pričelo in že pridno trenirajo, starejši 
že v vodi, mlajši pa še na suhem. V ponedeljek bodo tudi naša četrta in peta selekcija zaplavali v Tivoliju. 
Kot ste verjetno že sami opazili je bilo nekaj kadrovskih sprememb in upamo, da bo trenerska zasedba v 
veselje otrok in seveda tudi vas staršev. 

Z zamenjavo računovodstva za PK Olimpijo je že med letom prišlo nekaj manjših težav, ki pa smo jih brez 
večjih pretresov uredili in sedaj zadeve potekajo tako kot je potrebo. Razen v zares izjemnih primerih smo 
prešli na popolno negotovinsko poslovanje, kar pomeni, da bomo v vseh programih izdajali položnice, ki jih 
bomo pošiljali bodisi po internetu, ali pa po pošti. 

Odločili smo se, da bomo letošnjo prvo položnico za celoletno članarino in vadnino za mesec september 
2016, vsem poslali po elektronski pošti. V primeru, da vam ta način nikakor ne ustreza nam to obvezno čim 
prej sporočite in vam bomo položnico za plačilo pač poslali po redni pošti. Lepo vas prosimo, da redno 
plačujete vaše obveznosti do kluba. Uprava kluba je že pred časom sprejela sklep, da plavalci, ki ne bodo 
imeli poravnane vadnine in tekmovalnih stroške za zadnja dva meseca, ne bodo mogli redno trenirati. Če se 
znajdete v resnih finančnih težavah, to pisno obrazložite vodstvu kluba in gotovo bomo našli rešitev. 

Kot verjetno že vsi veste, so vsako leto višine vadnin izračunane na podlagi rezultatov vaših otrok v 
preteklem tekmovalnem obdobju. Upoštevajo se samo rezultati olimpijskih disciplin (se pravi ne štejejo 
rezultati na 50 hrbtno, 50 prsno in 50 delfin) odplavanih v 50 m bazenih. Razrez teh vadnin vam bomo tudi 
poslali v prilogi tega elektronskega sporočila. 

Danes vam v prilogi pošiljamo tudi splošno pogodbo za tekmovalno obdobje 2016-2017 in vas prosimo da 
jo čim prej podpisano v dveh izvodih pošljete ali dostavite v klubsko pisarno. Dva podpisana izvoda 
pogodbe lahko predate tudi trenerjem. Pogodbo za boljše plavalce, ki so si z lanskimi rezultati priplavali 
ugodnosti od kluba, boste upravičeni dobili kasneje, takoj po sestanku upravnega odbora kluba. Pogodbe 
morate podpisati najkasneje do 30. septembra 2016. 

Opozarjamo vas na nov člen v pogodbi, ki je bil dodan na podlagi sklepa uprave kluba, da morajo biti vaši 
otroci zdravstveno pregledani. Strošek pregleda boste morali kriti sami, razen pri kategoriziranih plavalcih 
starejših kategorij, katerim športne zdravstvene preglede pokrije OK Slovenije.  

Za vstope v bazena v Tivoliju in na Kodeljevem, bodo plavalci morali imeti članske izkaznice, zato vas 
vabimo, da nam, v primeru, da vaš otrok nima izkaznice, dostavite (seveda lahko preko trenerjev) slikico in 
bomo izkaznico v najkrajšem možnem času naredili. 
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