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POGODBA O UDELEŽBI TEČAJA ŠPORTNEGA PLEZANJA 
 

ki jo dogovorita in skleneta: 

1. ORGANIZATOR: Športno-plezalni klub Andreja Kokalja, Gerbičeva ulica 6, 1000 Ljubljana 

2. UDELEŽENEC TEČAJA: 

a. Ime in priimek udeleženca: _________________________________ ROJ. DATUM: ______________ 

b. Ime in priimek udeleženca: _________________________________ ROJ. DATUM: ______________ 

c. Ime in priimek udeleženca: _________________________________ ROJ. DATUM: ______________ 

NASLOV, POŠTNA ŠT. IN KRAJ: ______________________________________________________________ 

GSM UDELEŽENCA/STARŠEV: _______________________________________________________________ 

E-MAIL za obvestila, spremembe urnika, novosti ipd.: ____________________________________________  

PROGRAM - OZNAČI: □ PREDŠOLSKI, □ 1.  ̶  3. raz. V.V., □ 4.  ̶  6. raz. V.V., □ 7.  ̶  9. raz. V.V., □ SŠ V.V., □ 

Gim. Šiška OŠ □ Gim. Šiška SŠ □ Gim. Šiška TEKMOVALCI □ Gim. Šiška Bolder+ □ Gim. Šiška Skupina+ □ 

Šuštarčki ŠKG 1. – 4. raz., □ Šuštarčki 5. – 9. razred □ ŠKG TEKMOVALCI □ ŠKG Vrvna tehnika □ Začetni tečaj 

 

 

1. S to pogodbo se organizator zavezuje, da bo omogočil udeležencu tečaje športnega plezanja v 

dogovorjenih terminih na plezalni steni v Škofijski klasični gimnaziji v Šentvidu, OŠ Valentina Vodnika, 

Gimnazije Šiška ali drugi umetni plezalni steni in v naravnih plezališčih proti plačilu cene organizacije 

tečaja za eno osebo. Tečaj zajema: strokovno vodenje, učenje tehnike plezanja in druge vsebine 

športnega plezanja v skladu s splošnimi pogoji. 

 

2. Udeleženec se udeležuje tečaja v naslednjih terminih (dan) _______________ v času od (ura) 

_________do__________ na steni (lokacija) ________________________________________________. 

 

3. Cena tečaja znaša ____________ € na trimester, letno _____________ € in jo bo udeleženec plačal ob 

vpisu. V primeru nepravočasnega plačila je dolžan udeleženec plačati tudi zakonite zamudne obresti. 

Cena se ne spreminja, ne glede na pogostost udeleženčevih obiskov, oziroma neudeležbe in organizator 

plačila ni dolžan vrniti. 

 

4. Udeleženec 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. Udeleženec 

izjavi, da mu je bil omogočen vpogled v splošne pogoje in da se je z njihovo vsebino seznanil ter se z 

njimi strinja. 

 

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. 

 
6. Za vse mladoletne udeležence, za pogoje določene v tej pogodbi, s svojim podpisom jamčijo starši ali 

skrbniki. 

 

V Ljubljani, dne: _________________________________ 

Udeleženec: ____________________________________                Organizator:___________________________ 
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