Športna5ka

Prijavnica za Športno5ko
poletno športno varstvo

Podatki o otroku
Ime in priimek:
Letnica rojstva:
Plavalec:

DA

NE

(obkroži)

Podatki o staršu/skrbniku/rejniku
Ime in priimek:
Naslov:
Mobilna številka:
Elektronski naslov:

Obkrožite želeni termin poletnega športnega varstva 2018:
T1: 26.6. - 29.6. (4 dni)
T2: 2.7. - 6.7.
T3: 9.7. - 13.7.
T4: 16.7. - 20.7.

T5: 23.7 - 27.7.
T6: 30.7 - 3.8.
T7: 6.8. - 10.8.
T8: 13., 14., 16., 17.8. (4 dni)

T9: 20.8. - 24.8.
T10: 27.8 - 31.8.

Cena 5-dnevnega varstva je 50€, za T1 in T8 je 40€. Rok prijave ter plačila je najkasneje do srede v tednu pred
dejanskim izbranim terminom prijave. Primer: izbrani teden T1: 26.6. - 29.6., prijavnica in potrdilo o plačilu
poslano najmanj do srede 20.6.. Prijavnico skupaj z potrdilom o plačilu pošljite na sportna5ka@gmail.com. V
primeru prostih mest, so tako imenovane last minute prijave možne na blagajni mestnega kopališča Nova Gorica.
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 T1)
Znesek: 50€ (razen za T1 in T8 40€)
IBAN IN BIC: SI56 0128 4603 0721 480 BSLJSI2X
Referenca: SI12 0007400565761
Ime prejemnika: JAVNI ZAVOD ZA ŠPORT NOVA GORICA, BAZOVIŠKA ULICA 4, 5000 NOVA GORICA

Javni zavod za šport Nova Gorica

Športna5ka

IZJAVA STARŠEV, SKRBNIKOV oz. REJNIKOV
POOBLASTILO ZA PREVZEM OTROKA V POLETNEM VARSTVU
ŠPORTNA5KA
Podpisani (starši, skrbniki oz. rejniki)
izjavljam, da lahko otroka
varstva odpelje
stanujoč/a

, rojen/a
, rojen/a
.

, iz
,

Podpisani (starši, skrbniki oz. rejniki) izjavljamo:
• da prevzemamo vso odgovornost (materialno, moralno in kazensko) za otroka ob
odhodu iz varstva,
• da je prevzemnik mojega otroka oseba, ki izpolnjuje pogoje za skrbnika otroka (Zakon o
zakonski zvezi in družinskih razmerjih, UL RS št. 69/04, 104. in 181. člen)
Pooblastilo velja do _____________________ oz. do preklica.
podpis pooblaščenca

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 varstva ter v primeru višje
sile. Otrok je pod varstvom organizatorja – animatorjev od pričetka do zaključka športnega varstva. Organizator ne
prevzema odgovornosti za otroka na poti do 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 in video vsebin na spletnih straneh Javnega zavoda za šport
Nova Gorica, za promocijske namene in v medijih. Da se osebni podatki iz prijavnice uporabljajo za obveščevanje in
informiranje o poteku ter novostih programa ter se hranijo do vašega preklica.

V
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Javni zavod za šport Nova Gorica

podpis podpis staršev, skrbnikov oz. rejnikov

