Športno-plezalni klub Andreja Kokalja
Gerbičeva ul. 6,
1000 Ljubljana
plezanje.kokalj@gmail.com
www.plezanje-kokalj.si
041-569-530
DŠ: 64914542

POGODBA O UPORABI PLEZALNE STENE
ki jo dogovorita in skleneta:

1. ORGANIZATOR: Športno-plezalni klub Andreja Kokalja, Gerbičeva ulica 6, 1000 Ljubljana
2. NAJEMNIK:
Ime in priimek najemnika: ___________________________________ ROJ. DATUM: ________________
NASLOV, POŠTNA ŠT. IN KRAJ: __________________________________________________________
GSM NAJMENIKA: ______________________________________________________________________
E-NASLOV za obveščanja: _______________________________________________________________

□ Soglašam z uporabo e-naslova za potrebe obveščanja o aktivnostih in dogodkih na visoki plezalni steni
ŠKG v sklopu kluba (pričetek sezone, vodenih vadb in tečajev za odrasle ter drugi občasni dogodki).
1. S to pogodbo se organizator zavezuje, da bo najemniku v dogovorjenih terminih omogočil souporabo
opremljene in oskrbovane plezalne stene na Škofijski klasični gimnaziji v Šentvidu, na OŠ Valentina
Vodnika, na Gimnaziji Šiška ali drugi umetni plezalni steni proti ustreznemu plačilu izbrane vadbe oziroma
tečaja za eno osebo. Tečaj zajema: strokovno vodenje, učenje tehnike plezanja in druge vsebine športnega
plezanja v skladu s splošnimi pogoji.
2. Najemnik ima pravico souporabljati steno v obratovalnem času plezalne stene ŠKG oziroma po dogovoru,
če gre za uporabo plezalne stene na Gimnaziji Šiška, na OŠ Valentina Vodnika ali drugje.
3. Za souporabo stene bo plačal organizatorju uporabnino v znesku ________________ € dnevno, mesečno
oz. letno. V primeru nepravočasnega plačila je najemnik dolžan plačati tudi zakonite zamudne obresti.
Cena se ne spreminja, ne glede na pogostost udeležencevih obiskov oziroma neudeležbe (organizator
plačila ni dolžan vrniti).
4. Najemnik izjavi, da uporablja steno na lastno odgovornost pod pogoji, zapisanimi v Splošnih pogojih k
pogodbam glede plezalne stene in tečajev plezanja, ki jih je sprejel organizator 01.09.2005 in so objavljeni
na spletni strani organizatorja. Izjavi tudi, da pozna osnove športnega plezanja, obvlada vrvno tehniko in
druga znanja športnega plezanja, s katerimi bo plezal varno in pri tem ne bo ogrožal varnosti drugih
soplezalcev.
5. Udeleženec izrecno izjavlja, da bo steno uporabljal z največjo skrbnostjo; da bo pazil, da zaradi njegove
uporabe ne bo poškodovan nihče, ne sam, ne drugi souporabniki, in da bo plezal v skladu z navodili
strokovnih voditeljev in doktrino športnega plezanja. Pravila varnega plezanja so izobešena v športni
dvorani ŠKG (ob visoki steni), dostopna pa so tudi na spletni strani organizatorja.
6. Organizator ima pravico do odpovedi termina ali spremembe urnika na visoki steni ŠKG nekajkrat letno,
zaradi uporabe telovadnice v druge namene. Organizator bo vse nastale spremembe urnika posredoval
najemniku pravočasno.
7. V skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (t.i. GDRP) se osebni podatki članov društva (ime,
naslov, rojstni datum, kontaktni podatki) obdelujejo na podlagi samega članstva v društvu oz. po ti.
medsebojnem pogodbenem razmerju. Ti podatki se lahko uporabljajo neposredno za namene članskih
pravic in obveznosti (obveščanje o društvenih aktivnostih, dogodkih, člansko zavarovanje, zagotavljanje
članskih popustov, naročilo članske izkaznice).
8. Za vse mladoletne udeležence, za pogoje določene v tej pogodbi, s svojim podpisom jamčijo starši ali
skrbniki.
V LJUBLJANI, DNE: ___________________________
NAJEMNIK: _______________________________

ORGANIZATOR: __________________________

