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PRIJAVNICAPRIJAVNICAPRIJAVNICA   

www.onger.org 



Športno-plezalni odsek (ŠPO) PD Onger Trzin (društvo v letu 2013 praznuje 30-letnico 
delovanja!) tudi v šol. letu 2013/14 organizira športno-plezalni krožek v OŠ Trzin. 
 

• S krožkom za 1. triado pričnemo v petek, 4. 10. 2013. 
Krožek poteka vsak petek od 16.00 do 18.00 v veliki telovadnici OŠ Trzin. 

• S krožkom za 2. in 3. triado pričnemo v ponedeljek, 7. 10. 2013. 
Krožek poteka vsak ponedeljek od 16.30 do 18.30 v veliki telovadnici OŠ Trzin. 

 

Krožek poteka vsak teden (razen praznikov in počitnic) dve uri. Začnemo z ogrevanjem, 
sledi osrednji del (plezanje), na koncu sledijo sprostilne vaje. Na treningih bo na voljo vsa 
potrebna oprema. Kdor ima svojo, jo seveda prinese s seboj. Plezali boste na plezalni steni 
v telovadnici OŠ Trzin pod vodstvom športnih plezalk Katje Pirc in Maruše Rodič. 
 

Še nekaj splošnih informacij: 
• Načrtujemo tudi obisk nekaterih naravnih plezališč (Vransko, Preddvor, ...). 
• Kot člani ŠPO imate možnost nastopa na tekmah Zahodne lige (štartnino plača PD Onger Trzin). 
• Veseli smo, če nam starši kdaj priskočite na pomoč (prevozi otrok na tekmo). 
• Vse informacije lahko najdete na spletni strani www.onger.org (Športno-plezalni odsek). 
• Na spletni strani www.onger.org bo objavljen tudi koledar treningov. 
 

Finančne zadeve: 
• Vsi učenci, ki boste obiskovali športno-plezalni krožek, postanete člani ŠPO Onger Trzin. 

(Članarina PD Onger Trzin za osnovnošolce ni vračunana v ceno krožka. V letu 2013 je znašala 6,00 €, 
Ker velja članarina za tekoče in ne šolsko leto, jo boste posebej poravnali januarja 2014.). Ugodnosti 
članarine si preberite na spletni strani društva (zavarovanje, popusti pri nakupu plezalne opreme, ...). 

• Prispevek staršev (za celo šolsko leto - pri nas ni poračunov ...): 50,00 €. 
 Račun bo PD Onger Trzin poslalo po pošti. 

• O višini prispevka za učence, ki bi začeli krožek obiskovati kasneje odloča UO PD Onger Trzin. 
 

VABLJENI K VPISU! 

 

• Prijavnico prinesite s seboj na krožek. Sprejemamo pa tudi informativne prijave na e-naslov: 
info@onger.org ali na telefon 031 570 533 (tu lahko dobite tudi vse dodatne informacije). 

Podpis staršev: ____________________________________________________________________________ 

 
Ime in priimek: __________________________________________________  Konf. št. (majica): ________ 
 
Naslov: ____________________________________________________________________________________ 
 
Razred: _______   Telefon: ______________________  E-naslov: _________________________________ 

PRIJAVNICA (športnoPRIJAVNICA (športnoPRIJAVNICA (športno---plezalni krožek na OŠ Trzin)plezalni krožek na OŠ Trzin)plezalni krožek na OŠ Trzin)   

• Soglašam, da moj otrok obiskuje krožek športnega plezanja. 
• Dovoljujem, da se fotografije in video zapisi, na katerih je otrok, objavijo v društveni publikaciji, 

na predstavitvenem CD-ju in na spletnih straneh društva oz. kako drugače predstavijo v javnosti. 
• Navedene osebne podatke bomo uporabljali le za potrebe športno-plezalnega krožka. 


