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Prijavnica za Malo šahovsko šolo 2021/22 
 

 

 

  Šahovsko društvo KRKA Novo mesto v šolskem letu 2021/22 vabi vse najmlajše fante in 

dekleta, ki obiskujejo 1. do 4. razred osnovne šole, da se pridružijo Mali šahovski šoli ter tako 

vzljubijo kraljevsko igro in spoznajo njene globoke skrivnosti. 

Pri šahu kot najstarejši ter najbolj razširjeni miselni igri na svetu ne odločajo metri ali 

kilogrami, 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. 

Naši skupinski treningi bodo potekali vsak torek od 16:15 do 17:30 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). S treningi bomo začeli 14. septembra 2021. 

Vadnina znaša 95 € na leto, praviloma plačljivo v dveh obrokih (oktobra in februarja). Če 

imate kakršenkoli pomislek v zvezi s plačilom, pa bi vseeno želeli, da Vaš otrok sodeluje na naših 

treningih, nas prosim kontaktirajte (jernej.zupancic1@siol.net ali 031-277-605) in se bomo 

dogovorili. Vsak otrok bo prejel šahovnico, komplet lesenih figur in klubsko majico! 

Zaradi lažje organizacije prosimo, da zainteresirani na zgoraj navedeni mail pred prvim 

treningom pošljete sporočilo, da želi Vaš otrok obiskovati Malo šahovsko šolo. Spodnjo 

prijavnico naj otrok potem prinese na prvo srečanje. 

 

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

 

Prijavnica za Malo šahovsko šolo – 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:jernej.zupancic1@siol.net%20ali%20031-277-605
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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 

jernej.zupancic1@siol.net 

• pri Informacijskem pooblaščencu vložite pritožbo. 

 

 

 

      Jernej Zupančič 

      podpredsednik Šahovskega društva KRKA Novo mesto 
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