
 

TINERGA, rekreacija in sprostitev, Tina Dragan, s.p. 

K Roku 117, 8000 Novo mesto 

T +386 (0) 41 900 089, E info@tinerga.si, www.tinerga.si 

 

Pristopna izjava za skupinske vodene vadbe v dvorani 
v sezoni september 2022 – avgust 2023 

 
Ime in priimek: ______________________________________________Datum rojstva: ___________________ 

 

Ulica in hišna številka: ________________________________________________________________________ 

 

Poštna številka: _______________________ Mesto: ________________________________________________ 

 

Elektronski naslov: ________________________________________Mobilni telefon: _____________________ 

 

Zdravstvene težave: NE / DA - navedite katere: ____________________________________________________ 

 
Ali dovolite fotografiranje in objavljanje slik ter video posnetkov (IG, FB, spletna stran)?      DA      NE 
 
Kakšen je VAŠ CILJ OBISKOVANJA VODENIH VADB? _________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

S podpisom izjavljam, da se želim udeleževati treningov, ki jih organizira TINERGA, rekreacija in sprostitev,  

Tina Dragan in bom spoštoval(-a) pogoje, ki so določeni za obiskovanje vodenih vadb. 

 

Vsem udeležencem, ki imate zdravstvene težave priporočamo, da se pred udeležbo posvetujete s svojim zdravnikom. 

 

Vodene vadbe se udeležujem na lastno odgovornost. 
 

 

 

Datum: ____________________________ Podpis:________________________________________________ 

 

 
****************************************************************************************************************************************** 

 

 

V skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR – General Data Protection Regulation), za obdelavo vaših osebnih 

podatkov potrebujemo vašo privolitev, da upravljavec osebnih podatkov, TINERGA, Tina Dragan, s.p., obdeluje posredovane osebne 

podatke za naslednje namene (označite namene, za katere želite, da vaše podatke obdelujemo): 

 

 za pošiljanje elektronskih obvestil o urnikih in izvajanju vodenih vadb v TINERGI; 

 za pošiljanje SMS sporočil ali elektronskih obvestil o izvajanju vodenih vadb v TINERGI (v primerih nenadnih sprememb urnika); 

 za elektronsko obveščanje o novostih v TINERGI; 

 za pošiljanje elektronskih vabil na dogodke v TINERGI. 

 

Z oddajo privolitve dovoljujete, da TINERGA, Tina Dragan, s.p., kot upravljavec osebnih podatkov, posredovane osebne podatke 

obdeluje v skladu z vsakokrat veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, in določili Splošne uredbe o varstvu osebnih 

podatkov (GDPR). TINERGA, Tina Dragan, s.p. bo vaše posredovane podatke uporabljalo zgolj v namene, za katere ste dali privolitev. 

Vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi vašega soglasja za čas do preklica vašega soglasja. Vaših osebnih podatkov ne bomo 

posredovali tretjim osebam. V stik z njimi bodo prišli zgolj pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov zgolj v delu, kot je to za dosego 

namena obdelave nujno, vendar morajo ti spoštovati pravila in zahteve TINERGA, Tina Dragan, s.p. za ustrezno obdelavo osebnih 

podatkov. 

 

Kadarkoli lahko zahtevate: 

- odjavo od prejemanja obvestil s posredovanjem pisne zahteve na naslov: info@tinerga.si. Po odjavi bomo vaše podatke 

izbrisali. 

- popravek svojih osebnih podatkov s posredovanjem pisne zahteve na naslov: info@tinerga.si. 

- trajen izbris osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas, s posredovanjem pisne zahteve na naslov: info@tinerga.si. Po odjavi 

bomo vaše podatke izbrisali. 

 

V primeru, da menite, da naša obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov ali nacionalno zakonodajo s 

področja varstva osebnih podatkov, lahko svojo pritožbo posredujete nadzornemu organu s področja varstva osebnih podatkov. 

 

Novo mesto, ________________________  Podpis: _____________________________________ 
             (datum) 



 
PRIJAVA MESEČNE VSTOPNICE: 
(ustrezno označite) 

 

 skupinska vadba v dvorani - mesečna vstopnica – 4 obiski 

 skupinska vadba v dvorani - mesečna vstopnica – 6 obiskov 

 skupinska vadba v dvorani - mesečna vstopnica – 8 obiskov 

 skupinska vadba v dvorani - mesečna vstopnica – neomejen obisk 

 skupinska vadba v dvorani - posamezni obisk 

 

Obdobje: ______________________________(navedite mesec ali »do preklica«) 

 

 Sofinanciranje podjetja, sindikata, društva: ________________________________________(navedite katerega) 

 

PRAVILA: 
1. NAČIN NAKUPA IN PLAČILA: 

Na podlagi prijave na elektronski naslov: info@tinerga.si ali v Google obrazcu. Po poslanem sporočilu prejmete na vaš 

elektronski naslov račun za mesečno vstopnico za tekoči mesec - način plačila: spletno nakazilo ali gotovina. 
 

2. VELJAVNOST MESEČNE VSTOPNICE:  
Od dneva nakupa do zadnjega dne meseca. 
 

3.  ROK PLAČILA: 
10. dan v tekočem mesecu.  
 

4.  NEIZKORIŠČENI OBISKI: 
Neizkoriščene obiske ne prenašamo v naslednji mesec, razen v primeru zdravstvenih težav, na podlagi predhodnega 

pisnega obvestila. Mesečne vstopnice niso prenosljive. 
 

5. MOŽNI POPUSTI: 

• 10% popust za dijake, študente in upokojence, 

• kombinacija s Tinerga Online naročnino – za vsak paket pripada dodatni 2% popust. 

 

 

CENIK SKUPINSKE VODENE VADBE V DVORANI: 
 

   
 

Cenik velja od 5. 9. 2022 dalje. 

 

 

 

Novo mesto, ________________________  Podpis: ________________________________________ 
            (datum) 

 


