OBČINA ŠTORE
Udarniška ulica 3
3220 Štore

Tel.: 03/780-38-40
E-mail: obcina@store.si
www.store.si

VLOGA ZA UPORABO ŠPORTNE DVORANE ŠTORE V SEZONI 2022/2023
»Spodaj podpisani/-a izrecno dovoljujem Občini Štore, Udarniška ulica 3, 3220 Štore, matična
št. 5880386, da vpisane osebne podatke uporabi in obdeluje za namene, navedene v vlogi.
Seznanjen/-a sem s pravico do dostopa do osebnih podatkov ter pravicami do popravka,
izbrisa, omejitve obdelave, ugovora ter prenosljivosti podatkov, kakor jih to urejata evropska
in nacionalna zakonodaja o varstvu osebnih podatkov. S svojim podpisom zagotavljam, da so
navedeni podatki točni in resnični.«
1. PODATKI O UPORABNIKU
DRUŠTVO/KLUB/SKUPINA/
POSAMEZNIK
(naziv oz. ime in priimek):
NASLOV DRUŠTVA/KLUBA/
SKUPINE/POSAMEZNIKA:

OBLIKA VADBE OZ.
REKREACIJE
(ustrezno obkroži):

Izvajalci letnega programa športa v Občini Štore
a) vadba otrok in mladine (kakovostni in vrhunski
šport)
b) vadba odraslih (kakovostni in vrhunski šport)
c) športna aktivnost predšolskih, šolskih otrok ter
otrok in mladine s posebnimi potrebami
d) športna rekreacija

e) Drugi
NAMEN UPORABE
(npr. košarka):

ŽELENI PROSTOR
(ustrezno obkroži):

ŽELENI TERMIN
- dan v tednu in ura od/do
(npr. ponedeljek 16.30ꟷ18.00):
ČAS UPORABE
(npr. 1ura, 1 ura in pol):

a)
b)
c)
d)
e)

cela dvorana
2/3 dvorane
1/3 dvorane
manj kot 1/3 dvorane
plezalna stena
(+ pripadajoča zaščitna površina)
f) plezalna stena in 1/3 dvorane
g) vadbena soba

2. PODATKI O PLAČNIKU
Naziv oz. ime in priimek:
Naslov:
Tel. št.:
Elektronska pošta:
Davčna številka:
Davčni zavezanec (obkrožite):

DA

NE

3. PODATKI O KONTAKTNI OSEBI
Naziv oz. ime in priimek:
Tel. št.:
Elektronska pošta:
4. PODATKI O ODGOVORNI OSEBI
Naziv oz. ime in priimek:
Naslov:
Tel. št.:
Elektronska pošta:
OPOMBE:
• Če ima uporabnik več sekcij, več vadbenih skupin, je potrebno izpolniti vlogo za
vsako sekcijo, vadbeno skupino posebej.
• Pod »Obliko vadbe oz. rekreacije« uporabnik obkroži obliko glede na to, ali je
izvajalec letnega programa športa, ki ga sofinancira Občina Štore ter nato izmed
navedenih ustrezno obkroži skupino. Tisti, ki niso izvajalci letnega programa, spadajo
v skupino »b) Drugi«.
• V okvirju »Želeni prostor« uporabnik obkroži, katero površino bo uporabljal glede na
vrsto vadbe.
• Termini so na voljo od ponedeljka do petka od 15.00 do 21.30, možno je
rezervirati uporabo prostora za najmanj eno uro, to je za 60 minut.
• Plačnik, kontaktna in odgovorna oseba so lahko iste ali različne osebe.
• Pred podpisom pogodbe za uporabo dvorane se bodo termini usklajevali na podlagi
podane vloge in v skladu s Pravilnikom o uporabi športne dvorane Štore.
• Cenik in Pravilnik o uporabi športne dvorane Štore sta objavljena na spletni
strani Občine Štore.
Izpolnjeno vlogo z oznako »Javni poziv – uporaba športne dvorane Štore!« pošljite na
e-naslov: dvorana@store.si ali priporočeno po pošti na naslov: Občina Štore, Udarniška ulica
3, 3220 Štore.
Kraj in datum: _________________________
Podpis odgovorne osebe: _________________________________________
Žig

