IME IN PRIIMEK: __________________________________ DATUM ROJSTVA: __________________

PRIJAVNICA V POLETNI ŠPORTNI KAMP 2015

NASLOV: __________________________________________ VELIKOST MAJICE: 6 8 10 12 14
TELEFONSKA ŠTEVILKA (starši): ________________________________________________________
E-MAIL NASLOV (za obvestila): _________________________________________________________
ZDRAVSTVENE IN DRUGE POSEBNOSTI OTROKA (bolezni, alergije, piki žuželk, astma...):

______________________________________________________________________________________
OTROK BO OBISKOVAL (obkrožite):

A) ŠPORTNI KAMP (splošni) B) KOŠARKARSKI KAMP C) NOGOMETNI KAMP D) ROKOMETNI KAMP
2. TERMIN (6.7. - 11.7.2015)
1. TERMIN (29.6. - 4.7.2015)

IZBRANI TERMIN (obkrožite):

PODPIS STARŠEV: ______________________________

Prijavnina za otorka znaša 90,00 EUR / teden za vse aktivnosti v posameznem taboru.
S podpisom potrjujem, da sem seznanjen s celotnimi pogoji in pravili sodelovanja ter plačilom programa.

Prijavnico oddate svojemu trenerju ali jo pošljite na Zavod ŠTIP, Kosovelova ulica 5, 6210 Sežana,

najkasneje do 24.6.2015 oz. do zapolnitev prostih mest. Informacije o programu dobite na
05 730 14 80 med 8. in 16. uro, po 16. uri pa na 041 295 393 od ponedeljka do petka.

POGOJI SODELOVANJA:
• Program »POLETNI ŠPORTNI KAMP 2015« bo potekal od ponedeljka do petka po
predvidenem urniku:
med 7.30 in 8.15 - zbiranje otrok
med 8.30 in 9.30 - skupinsko ogrevanje
med 9.30 in 10.00 - dopoldanska malica
med 10.00 in 12.30 - vadba po posameznih panogah
med 12.45 in 13.30 - kosilo
med 13.30 in 14.40 - skupinski počitek otrok z atraktivnimi vsebinami
med 14.45 in 15.30 - vadba po posameznih panogah
med 15.30 in 16.30 - skupinsko varstvo in odhod otrok iz kampa

Dodatni program: v četrtek skupinsko kopanje otrok v Kopru, spoznavanje veslanja ter
predavanje o zdravi prehrani, v soboto zaključek športnega kampa v parku Škocjanske
jame z orientacijskim tekom s starši ter možnostjo ogleda Škocjanskih jam.

• Prispevek za »POLETNI ŠPORTNI KAMP 2015« znaša 90,00 EUR z DDV. V ceno
programa je vključeno strokovno vodenje, spremstvo otrok, malica, kosilo, kopanje v
Kopru, spominska majica, zavarovanje.
• Način plačila: Prispevek se poravna s položnico do pričetka «POLETNEGA ŠPORTNEGA
KAMPA 2015«.
• Otrok mora na poletnem športnem kampu uporabljati športna oblačila (kratke hlače,
kratka majica, pokrivalo) in športno obutev.
• Organizator ne prevzema odgovornosti za poškodbo otroka, če je ta nastala kot
posledica običajne igre oz. poteka športnega tabora, ter v primeru višje sile.
• Otrok je pod varstvom organizatorja - animatorjev od 7.30 do 16.30 ure.
• V primeru, da otrok ne upošteva navodil animatorjev in moti delo v skupinah, si
pridržujemo pravico do izključitve otroka iz vseh aktivnosti.
• Zavod ŠTIP jamči, da bo osebne podatke otroka in njegovega zakonitega zastopnika
uporabljal in shranjeval skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS,št.86/2004
s spremembami). S podpisom pristopne izjave udeleženec oz. njegov zakonit zastopnik
podaja izrecno soglasje oz. pisno privolitev, da lahko Zavod ŠTIP uporablja, obdeluje in hrani
posredovane osebne podatke. Zavod ŠTIP uporablja in obdeluje osebne podatke
udeležencev za potrebe izvedbe športnih aktivnosti in obveščanja udeležencev
športnih aktivnostih ter pošiljanje informacijskih obvestil.
• Kot starš oz. zakoniti zastopnik potrjujem: uporabo slikovnega gradiva mojega otroka
v sredstvih javnega obveščanja ter, da v primeru kakršnekoli nesreče/poškodbe Zavod
ŠTIP poskrbi za zdravstveno oskrbo otroka.
• Zavod ŠTIP si pridržuje pravico, da posameznega športnega kampa ne bo izvajal v
primeru, če bo vpis otrok premajhen za oblikovanje skupine.

