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Prijavnica za treninge mladih šahistov in šahistk 2020/21 
 

 

 

  Šahovsko društvo KRKA Novo mesto vabi vse prizadevne fante in dekleta, ki so vzljubili 

kraljevsko igro, da se nam pridružijo in spoznajo njene globoke skrivnosti. Pri šahu kot najstarejši 

ter najbolj razširjeni miselni igri na svetu ne odločajo metri in sekunde, pač pa koncentracija, 

spretno kombiniranje, sposobnosti predvidevanja in ostale logične sposobnosti. Potrudili se bomo, 

da bomo med treningi pri mladih šahistih in šahistkah razvijali: 

1) radovednost in veselje do šaha, 

2) vztrajnost, borbenost, odgovornost in samodisciplino, 

3) skrb za zdrav način preživljanja prostega časa in 

4) spoštljiv odnos do sotekmovalcev ter šahovski tekmovalni bonton. 

V šolskem letu 2020/21 bomo redne treninge organizirali za štiri kakovostne skupine (glede na 

šahovsko predznanje in starost). V obdobju pred državnimi prvenstvi bodo treningi v skupinah C in 

D bolj intenzivni, o čemer boste obveščeni preko elektronske pošte. 

A) šahovska šola (vsak petek, 1530-1745, starost 9-12 let, osnovno šahovsko znanje bomo 

letos nadgradili s preučevanjem in razumevanjem končnic) 

B) kadeti 1 (prvi in tretji četrtek v mesecu, 1600-1800, starost 12-14 let, otroci z 

zaključeno šahovsko šolo, ki se pripravljajo za nastope na državnih prvenstvih) 

C) kadeti 2 (drugi in četrti četrtek v mesecu, 1615-1745 (14-17 let, športniki na drž. prv.) 

D) mladinci (drugi in četrti četrtek v mesecu, 1445-1615 (17-20 let, športniki na drž. prv.) 

Naši skupinski treningi potekajo v društvenih prostorih na stadionu (skozi vrtljiva vrata, skozi 

sprednji vhod in po stopnicah v prvo nadstropje ter desno do sejne sobe na koncu hodnika). Na 

prvem treningu bodo otroci prejeli elektronsko vstopno kartico in vse potrebno za šahovske 

treninge! Vadba v septembru in oktobru je brezplačna, nato pa vadnina za vse starostne skupine 

znaša 140 € na leto, praviloma plačljivo v dveh obrokih (novembra in marca). Če imate kakršenkoli 

pomislek v zvezi s tem, pa bi vseeno želeli, da Vaš otrok sodeluje na naših treningih, nas prosim 

kontaktirajte (robert_rudman@t-2.net ali 031-681-119) in se bomo dogovorili! 

 

--------  --------------------  --------------------  --------------------  --------------------  ------- 

 

Prijavnica za treninge mladih šahistov in šahistk – Šahovsko društvo KRKA Novo mesto 

 

 

Ime in priimek otroka: ___________________________   Datum rojstva: ____________________ 

 

Naslov (ulica, kraj): _______________________________________________________________    

 

GSM (starši): _________________ E-naslov (starši): ____________________________________ 

 

          ___________________
                    (podpis staršev) 

http://www.sahovsko-drustvo-nm.si/
mailto:robert_rudman@t-2.net%20ali%20031-681-119
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Soglasje za obdelavo osebnih podatkov 
 

 

 

Šahovsko društvo KRKA Novo mesto zbira osebne podatke (predvsem elektronske naslove) 

izključno z namenom obveščanja šahistov in šahistk ter njihovih zakonitih zastopnikov o društvenih 

in ostalih šahovskih tekmovanjih, rezultatih šahovskih tekmovanj ter informacij o delu društva. 

Prejemanje vseh obvestil je brezplačno in brez obveznosti za naslovnike elektronske pošte. Njihovo 

prejemanje lahko kadarkoli in brez navajanja razloga prekličete. 

 

Vaša pravica je, da kadarkoli in brez navajanja razloga zahtevate vpogled, omejitev 

obdelave, prenos, popravek, preklic ali popolni izbris osebnih podatkov, ki jih vodimo in hranimo 

do preklica. 

 

Soglasje, ki ste ga poslali kot odgovor na to elektronsko sporočilo, šteje kot potrdilo, da ste 

seznanjeni s svojimi pravicami v zvezi s posredovanimi osebnimi podatki in da imate skladno s 

Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) pravico, da: 

• zahtevate dostop do osebnih podatkov, 

• zahtevate popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi z vami, in da 

imate pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov, 

• soglasje kadarkoli prekličete z obvestilom po elektronski pošti na elektronski naslov 

robert_rudman@t-2.net 

• pri Informacijskem pooblaščencu vložite pritožbo. 

 

 

 

      Robert Rudman, prof. 

      predsednik Šahovskega društva KRKA Novo mesto 

 

 

http://www.sahovsko-drustvo-nm.si/
mailto:robert_rudman@t-2.net

