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1. Splošni pogoji poslovanja v nadaljevanju obravnavajo odnos, pravice in obveznosti ter določajo 
način, vsebino in pogoje poslovanja med Plavalnim klubom Ribnica ( v nadaljevanju PK Ribnica ) in 
uporabnikom storitev ter njegovim zakonitim zastopnikom. 

2. Vsi ostali pogoji, ki niso navedeni v Splošnih pogojih poslovanja PK Ribnica so opredeljeni v 
Statutu PK Ribnica oz. o pogojih poslovanja odloča IO PK Ribnica.

3. Program PK Ribnica se izvaja v obdobju od Septembra do konca Julija (odvisno od koledarja 
sezone PZS) oziroma od 38-48 tednov na leto. 

4. Program se organizira in izvaja po razporedu kot ga določi PK Ribnica in je objavljen na spletni 
strani kluba. Najkrajša časovna enota programa je vadbena enota. Starši ali skrbniki so dolžni otroka 
predati trenerjem ali vaditeljem ob v naprej določeni uri vadbe. Program ne vsebuje dodatnega 
varstva otroka po končani vadbeni enoti, zato so starši ali skrbniki dolžni po končani vadbeni enoti 
pravočasno prevzeti otroka. 

5. Program PK Ribnica je plačljiv po vsakokrat veljavnem ceniku PK Ribnica, ki je objavljen na 
spletni strani PK Ribnica www.pk-ribnica.com. Cena programa je določena na plavalno sezono 
oziroma na 38-48 tednov vadbe na leto. Plačevanje programa se razdeli na sorazmerno število 
mesecev vadbe oziroma na 8-11 mesecev. Obveznosti se plačuje na podlagi izstavljenih računov s 
strani PK Ribnica. Računi se izstavljajo do 5. v mesecu za tekoči mesec. Računi se pošiljajo po 
elektronski pošti in sicer v pdf obliki. Število treningov oziroma dinamika trenažnega procesa ne 
vpliva na višino mesečnega računa. Prisotnost ali morebitna odsotnost plavalca ne vpliva na višino 
mesečnega računa. V primeru, da je v PK Ribnica vpisanih več otrok iste družine, se cena drugemu 
otroku zniža za 25%, tretjemu in vsem nadaljnjim pa za 50%. Popusti se obračunajo po principu 
"cenejši program, višji popust".

6. V primeru, da se otroka izpiše iz programa po preteku 1/4 trajanja izbranega programa, se starši 
obvezujejo plačati ceno celotnega programa. 

7. PK Ribnica izvaja program vadbe v prostorih ŠCR ter v drugih bazenih in športnih objektih po 
Sloveniji in tujini, predvsem v primeru priprav in izrednih treningov. 

8. Uporabnik storitev ter njegov zakoniti zastopnik sta dolžna PK Ribnica takoj sporočiti vsako 
spremembo podatkov ( npr.: sprememba E- naslova, sprememba stalnega prebivališča,  priimka, 
itd…. ), ki vpliva na pravice in obveznosti ter določajo način poslovanja s PK Ribnica. Uporabnik 
storitev ter njegov zakoniti zastopnik sta dolžna predložiti dokumente iz katerih so razvidni novi 
podatki, ki jih navaja. Vse finančne posledice, nastale zaradi nepravočasnega javljanja sprememb, 
bremenijo uporabnika storitev ter njegovega zakonitega zastopnika. Če uporabnik storitev ter njegov 
zakoniti zastopnik spremembe podatkov ne sporoči PK Ribnica, se računi in druga sporočila, 
poslana naročniku na naslov, ki ga je navedel na vpisnem listu, štejejo za sprejeta. 

9. Uporabnik storitev ter njegov zakoniti zastopnik sta dolžna redno in pravočasno plačevati račune 
za opravljene storitve in druge dogovorjene obveznosti. 

10. Če uporabnik storitev ter njegov zakoniti zastopnik v petnajstih (15) dneh po zaključku 
obračunskega obdobja ne prejme računa, je o tem dolžan obvestiti PK Ribnica. Če tega ne stori, se 
šteje, da je izdani račun prejel petnajsti (15) dan po izdaji računa. 



11. Starši so dolžni pisno oziroma po elektronski pošti obvestiti trenerja ali vaditelja za vse daljše 
odsotnosti iz vadbe. 

12. Program PK Ribnica za tekmovalne selekcije poteka tudi v obdobju šolskih počitnic in praznikov. 
Terminski koledar vadbe PK Ribnica je objavljen na spletni strani kluba. PK Ribnica starše dodatno 
obvešča preko elektronske pošte o terminih vseh izvajanj programov med šolskimi počitnicami in 
prazniki. 

13. Koledar tekmovanj in priprav, ki se jih udeležuje PK Ribnica je objavljen na spletni strani kluba in 
ni dokončen. Starše se o izbiri tekme in priprav dodatno obvešča preko elektronske pošte in SMS 
sporočil.  

14. PK Ribnica organizira tudi rekreativno plavanje za odrasle.  Prijava na rekreativno plavanje 
odraslih je možna izključno preko v celoti izpolnjenega obrazca objavljenega na spletni strani PK 
Ribnica. Vpis na rekreativno plavanje odraslih ?velja izključno za označene termine. Vpis velja šele 
po plačanem prvem obroku izbranega termina na račun PK Ribnica, najkasneje do zadnjega petka 
pred začetkom obiskovanja vadbe. Manjkajoče ure ni možno prenašati v naslednje sezone. Z 
zdravniškim opravičilom in po predhodnem dogovoru je možen obisk dodatnega termina za 
nadomestitev izpuščenih ur. Zakupljene obiske ni mogoče prenašati na druge osebe.
V primeru, da se vaditelj izpiše iz programa po preteku 1/4 trajanja izbranega programa, se le ta 
obvezuje plačati ceno celotnega programa. 

15. Športni pravilnik plavalcev in plavalk PK Ribnica je objavljen na spletni strani kluba in je sestavni 
del splošnih pogojev poslovanja. 

16. Etični in športni kodeks PK Ribnica in je objavljen na spletni strani kluba in je sestavni del 
splošnih pogojev poslovanja. 

17. Pravila Plavalne šole PK Ribnica so objavljena na spletni strani kluba in so sestavni del splošnih 
pogojev poslovanja. 

18. Vadeči  s prijavo in plačilom pristaja na uporabo osebnih podatkov z namenom izvedbe vadbe 
ter za namene trženja, prodaje, segmentacije kupcev, statistične obdelave in obveščanja o ostalih 
ponudbah ponudnika ter njegovih poslovnih partnerjev. Ponudnik se zavezuje, da bo vse pridobljene 
osebne podatke o naročniku varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Naročnik 
lahko od ponudnika kadarkoli zahteva, da le-ta prekine s trženjem in obveščanjem o ostalih 
ponudbah.

19. Javno dostopni osebni podatki udeležencev posameznih programov oz. osebni podatki 
mladoletnih otrok (udeleženih v posameznih programih), ki po naravi, vsebini ali namenu ne 
posegajo v zasebnost posameznika (npr. fotografije, video ali zvočni posnetki dejavnosti in aktivnosti 
otrok na plavalnem tečaju, treningu, tekmovanju ter druge podobne aktivnosti), se lahko uporabljajo 
za objavo na spletnih straneh kluba, v strokovnih člankih ali drugih javnih medijih. 

20. PK Ribnica si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti splošna pravila. Obveznost obvestila o 
spremembi je izpolnjena z ustrezno objavo splošnih pravil na spletni strani www.pk-ribnica.com.  
Sprememba splošnih pravil stopi v veljavo z dnem objave na strani, vendar se začne uporabljati 8. 
dan od njene objave, razen če veljavni predpisi določajo drugače. 
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21. PK Ribnica lahko v primeru sprememb in dopolnitev splošnih pravil, ki so posledica spremembe 
relevantne zakonodaje, rok za obvestilo uporabnikom storitev ter njegovim zakonitim zastopnikom iz 
tega odstavka tudi skrajša. 

22. Uporabnik storitev oz. njegov zakoniti zastopnik izrecno soglaša, da lahko PK Ribnica pri 
pristojnih državnih, upravnih in drugih organih ter upravljavcih zbirk opravi poizvedbe o vseh 
relevantnih podatkih in te podatke pridobi ter obdeluje za namene poplačila in izterjave obveznosti 
uporabnika oz. njegovega zakonitega zastopnika do PK Ribnica. 

23. Morebitne spore bosta PK Ribnica in uporabnik storitev reševala sporazumno, v primeru 
neuspeha pa pred stvarno pristojnim sodiščem.  

24. Z uveljavitvijo teh splošnih pravil prenehajo veljati predhodna splošna pravila z dne 1.9.2016.

                                                                                      

                                                                                                Objavljeno v Ribnici, dne 12.9.2018
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