
PRIJAVNICA IN IZJAVA 

na letovanje mladine PGD Šinkov Turn,
kamp Fažana, polni penzion, 25. - 29. 6. 2018 

Prispevek na udeleženca je 100eur. Polovico se plača do 20. maja, drugo polovico
do dneva odhoda. Plačilo je v gotovini.  

Izpolnijo starši mladoletnih udeležencev: 

Spodaj podpisani _______________________________ soglašam, da se moj otrok 
udeleži letovanja 2018 in sprejemam spodaj navedena splošna pravila, ki so
sestavni del prijavnice (obdrži jih udeleženec).  

Izpolnijo vsi udeleženci: 

Spodaj podpisani udeleženec se strinjam s pogoji letovanja, ki so tu navedeni. 

Ime in priimek udeleženca:    ___________________________________ 

Naslov:  ___________________________________________________ 

Datum in kraj rojstva:  ________________________________________ 

Tel. št:  ____________________________________________________ 

e-mail: _____________________________________________________ 

Izjavljam, da se bom obnašal-a v skladu s splošnimi pravili, skupaj sprejetim hišnim
redom in upošteval-a navodila mentorjev. 
Letovanja 2018 se bom udeležil na lastno odgovornost in v primeru nujne
medicinske oskrbe dovolim zdravniški pregled. 

V ___________________, dne __________________ 

Podpis starša ali skrbnika:__________________________ 

Podpis udeleženca:_______________________________ 
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SPLOŠNA PRAVILA LETOVANJE 2018 

S svojim podpisom udeleženec, za mladoletne udeležence pa v njihovem imenu tudi
starši potrdijo, da so seznanjeni s splošnimi pravili in se z njimi strinjajo. 

Urejeno imam osnovno zdravstveno zavarovanje, s seboj imam zdravstveno
izkaznico. 

Izjavljam, da nimam zdravstvene omejitve, ki bi ogrožala moje življenje ali
zdravstveno stanje, ki bi se poslabšalo zaradi športnih aktivnosti. Za mladoletne
potrjujejo tudi starši. 

O morebitnih posebnostih (alergije, dietna prehrana...) bom obvestil vodjo tabora
vsaj 14 dni pred pričetkom letovanja. 

Lahko se udeležim vseh aktivnosti v okviru tabora (izleti, ekskurzije, organizirane
športne aktivnosti...), ki so predvidene po programu. 

Za vse vrednostne predmete, ki jih bom prinesel s seboj, odgovarjam sam. 

Strinjam se, da organizator ne nosi odgovornosti za moje poškodbe v času trajanja
izmenjave. 

Organizator izmenjave se obveže, da bo poskrbel za nujno medicinsko pomoč v
primeru bolezni ali poškodb, udeleženec pa dovoli zdravniški pregled. 

Brez dovoljenja vodje se ne bom oddaljil od skupine. 

V času tabora ne bom posredoval in/ali užival drog ali prepovedanih substanc.  

Udeleženci bodo fotografirani in posneti (izvajanje programa, skupinska
fotografiranja in druge aktivnosti). Dovoljujem objavo mojih posnetkov na društvenih
spletnih straneh in straneh partnerjev ter v drugih medijih. 

Strinjam se, da se moji osebni podatki uporabijo striktno za evidenco za namen
izvedbe celotnega  letovanja 2018. 

Strinjam se, da v primeru grobega kršenja hišnih pravil odidem domov na svoje
stroške. Predlog lahko podajo mentorji. 

Mentorju bom sproti sporočil-a osebne zadržke ali probleme. 

Skušal-a se bom čimbolj zabavati! 
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