TABORJENJE ZA AMBASADORJE (SREDNJEŠOLCI)
Obretanovo, 21. – 24. julij 2022
Podatki o udeležencu:
Ime:

Priimek:

Spol: M

Velikost majice:

Ž

Datum rojstva:

Kraj rojstva:

EMŠO:

Naslov:

Kraj:

Poštna številka:

Telefonska številka otroka (če jo ima):

E-mail otroka (če ga ima):

Cena taborjenja (ustrezno označite):
60 EUR

cena za udeleženca na taborjenju za Roverje

55 EUR

na tabor gre tudi moj brat/sestra

Zdravstveni podatki:
Označite, če ima otrok karkoli od navedenega:
Astma

Epilepsija

Sladkorna b.

Alergija

Navedite podrobnosti o alergiji:
Navedite katerokoli resnejšo alergijo na hrano:
Uporablja kakšna zdravila (vključno z zdravili za astmo ali alergije)? DA
Ime zdravila:
Kakršnekoli posebnosti, ki bi jih morali vedeti:

Podrobnosti glede jemanja:

NE

Podatki o starših oz. skrbnikih:
Ime:

Priimek:

Sorodstvo z otrokom:

Telefonska številka:

Naslov (če je drugačen od otrokovega):

E-mail:

Fotografiranje:
Soglasje za fotografiranje
Zakoni glede zaščite mladih do 18. leta zahtevajo, da pridobimo vaše soglasje za vsako objavljeno fotografijo. Imena
otrok ne bodo objavljena, razen izjemoma teh, ki aktivno sodelujejo v programu. Prosim, označite tukaj s kljukico, da
dajete svoje soglasje.

Soglasje staršev / skrbnikov:

(Izpolni eden od staršev ali skrbnik, če je udeleženec mlajši od 18 let)

Podpis:

Datum:

S podpisom soglašam, da se moj otrok lahko udeleži taborjenja za otroke v Nazarjah in sodeluje v aktivnostih, ki bodo
tam potekale.

PRI PRIJAVI:
- Se prepričajte, da je prijavnica v celoti izpolnjena, in da so vsi deli prijavnice podpisani.
- Prijavnico pošljite na elektronski naslov: stezosledec@gmail.com do 21. junija 2022.
- Plačilo za »Taborjenje OBRETANOVO« izvedete z nakazilom na:
Društvo stezosledcev, Njegoševa 15, 1000 Ljubljana
IBAN: SI56 6100 0002 4665 604
BIC CODE: HDELSI22
SKLIC: 21-06-2022
NAMEN NAKAZILA: OBRETANOVO 2022 + priimek in ime otroka
(če je otrok več, potem samo zadostuje le priimek)
OPOMBA: Članarina za leto 2022 znaša 15€. Vplača se na isti, zgoraj navedeni IBAN TRR.
Pridobljene osebne podatke bomo uporabljali v skladu z določili GDPR le za namene izvedbe in
obveščanja o taborjenju 2022. Podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam.
OPOMBA: Pridržujemo si pravico do morebitnih sprememb ali odpovedi v primeru sprememb ukrepov glede
COVID-19 epidemije, o katerih bodo vsi prijavljeni pravočasno obveščeni.

