
                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 
 

 

 
Grosuplje, 23. 8. 2016 
 

VABILO K VPISU V ŠOLO MINI ROKOMETA 
 

Spoštovani učenci in starši! 
 

Če te veseli druženje s prijatelji in igre z žogo, te vabimo, da se pridružiš na treningih svojim vrstnikom v 
Rokometnem klubu Grosuplje. V klubu se posebej posvečamo delu z najmlajšimi - fantje od 6. do 11. leta 
starosti (zaželene pa so tudi deklice), s katerimi klub sodeluje v akciji Rokometne zveze Slovenije »Mini 
rokomet - osnovne šole«. V okviru te akcije ekipe šol nastopajo na področnem tekmovanju, organiziramo pa 
tudi klubske turnirje med šolami. Rokometni klub Grosuplje bo v šolskem letu 2016/17 organiziral ŠOLO MINI 
ROKOMETA na OŠ Brinje, PŠ Adamičeva, PŠ Šmarje Sap, PŠ Žalna in PŠ Št. Jurij za učence od 1. do 5. 
razreda. Vadba bo potekla od 1. oktobra do 31. maja 2017. O točnem urniku boste obveščeni na svoji šoli, na 
spletni strani kluba in facebook strani kluba. Vaditelji bodo športni pedagogi in nekdanji igralci iz kluba, ki 
imajo opravljeno izobraževanje za trenerja pripravnika oziroma trenerja rokometa. Ker šole mini rokometa 
ne financirajo več iz sredstev za interesne dejavnosti, mora klub sredstva za njeno izvajanje (stroški 
vaditeljev, tekmovalni stroški) zagotoviti iz drugih virov. Prispevek staršev za ta namen je 60 evrov in ga 
boste lahko poravnali na podlagi prejetih računov v dveh obrokih po 30 evrov, predvidoma v mesecu 
novembru 2016 in mesecu marcu 2017.  
 

KORAKI DO VSTOPA V ŠOLO MINI ROKOMETA 
 

Prijava v šolo mini rokometa bo potekala v mesecu septembru na šolah s priloženo prijavnico, ki jo oddate 
svojemu razredniku. Za dodatne informacije v zvezi z vpisom se lahko obrnete na Gašperja  Kumpa (GSM 
040 398 565), spremljajte pa tudi našo spletno stran: http://www.rk-grosuplje.si/ in facebook stran: 
https://sl-si.facebook.com/rkgrosuplje.  
 

Z veseljem te pričakujemo! 
Rokometni klub Grosuplje 

Predsednik 
Janez Boljka 

 
 

(odreži) 

  
PRIJAVNICA  

 
Učenec/učenka………………………………………………………………………………………………………………… 

(ime, priimek, naslov) 

iz …………. razreda, bo v šolskem letu 2016/2017 obiskoval-a  
ŠOLO MINI ROKOMETA Rokometnega kluba Grosuplje na osnovni šoli 

…………………...………….……...………. 
Učenec/učenka ima naslednje zdravstvene posebnosti: 
…………………………………………………........................……………………........................………………… 
 
Izjavljam da sem seznanjen(a) s pravnimi akti RK Grosuplje in želim oz. soglašam, da moj otrok postane član RK Grosuplje, da sem 
seznanjen z višino in načinom plačevanja članarine, ki se obračuna do konca tistega obdobja, v katerem je RK Grosuplje prejel PISNO 
IZJAVO o izstopu in da dovoljujem uporabo in objavo osebnih podatkov, slik  in videoposnetkov za tekmovalne namene, za 
sodelovanje RK Grosuplje na raznih razpisih ter v medijih. 

 
Podpis staršev:………………………..Telefon:………..........................e-pošta:...................................... 
 
Datum:…………….. 

ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE 
Ljubljanska cesta 40A, 1290 Grosuplje 
www.rk-grosuplje.si 
www.facebook.com/rkgrosuplje  
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