Športna5ka

Prijavnica za Športno5ko
počitniško športno varstvo

Podatki o otroku
Ime in priimek: _____________________________________________________________
Letnica rojstva: _____________________________________________________________
Zna smučati: DA NE (obkroži)
Prinese svojo smučarsko opremo: DA NE (obkroži)

Podatki o staršu/skrbniku
Ime in priimek: _____________________________________________________________
Naslov: ____________________________________________________________________
Mobilna številka: ____________________________________________________________
Elektronski naslov: ___________________________________________________________
Zimski termin bo potekal 5 dni, od 19. 2. do 23.2 2018.
Cena 70€ vključuje prevoz, kosilo, izposojo opreme, zabavno animacijo na snegu ter spoznavanje smučanja,
dodatno pa je možnost vključitve na 10 urni tečaj smučanja z licenčnimi trenerji z doplačilom 60€. Če
imate smučarsko opremo/sanke jo prosim prinesite s sabo, ker je naš asortimant omejen. Spodaj obkrožite,
če se bo vaš otrok udeležil tečaja smučanja.
10 URNI TEČAJ SMUČANJA

DA

NE

Rok prijave ter plačila je najkasneje do petka, 16. 2. 2018. Prijavnico skupaj z potrdilom o plačilu pošljite na
sportna5ka@gmail.com.
Za morebitna vprašanja, prosim pokličite telefonsko številko 070 633 424 ali pišite na sportna5ka@gmail.com.
PODATKI ZA PLAČILO:
Namen: ŠPORTNA5KA IME IN PRIIMEK OTROKA TERMIN (ŠPORTNA5KA IME PRIIMEK Z1)
Znesek: 70€ oz. 130€, če želite tudi 10 urni smučarski tečaj
IBAN IN BIC: SI56 0128 4603 0721 480

BSLJSI2X

Referenca: SI12 0007400565761
Ime prejemnika: J AVNI ZAVOD ZA ŠPORT NOVA GORICA, BAZOVIŠKA ULICA 4, 5000 NOVA GORICA
S PRIJAVO SE STRINJAM Z NASLEDNJIMI PRAVNIMI OPOMBAMI : Organizator ne prevzema odgovornosti v primeru poškodbe otroka, če je nastala kot
posledica običajne igre oz. poteka športnega varstava ter v primeru višje sile. Otrok je pod varstvom organizatorja – animatorjev od pričetka do zaključka športnega
tabora. Organizator ne prevzema odgovornosti za otroka na poti na in z varstva. V primeru, da otrok ne upošteva navodil animatorjev in moti delo v skupini, si
pridružujemo pravico do izključitve otroka iz varstva. V primeru predčasnega prenehanja obiskovanja programa prispevka ne vračamo, razen v primeru poškodbe
ali dolgotrajnejše bolezni na podlagi zdravniškega opravičila. Strinjam se z objavo fotografij na spletnih straneh Športnega zavoda Nova Gorica, za reklamne
namene in v medijih.

V _______________________, dne ____________________

__________________________________________

Javni zavod za šport Nova Gorica

podpis

