POGOJI SODELOVANJA

PRIJAVNICA POLETNI ŠPORTNI KAMP 2018

•Okvirni program »POLETNI ŠPORTNI KAMP 2018« bo potekal med
ponedeljkom in petkom po predvidenem urniku, le v prvem terminu
bo kamp potekal med torkom in soboto:

a) IME IN PRIIMEK:____________________________________________

- od 7.30 do 8.15 - zbiranje otrok
- od 8.30 do 9.40 - skupinsko ogrevanje
- od 9.40 do 10.00 - dopoldanska malica
- od 10.00 do 12.30 - vadba po posameznih panogah
- od 12.30 do 13.20 - kosilo
- od 13.30 do 14.00 - skupinski počitek otrok
- od 14.00 do 15.30 - aktivnosti na bazenu
- od 15.30 do 16.30 - skupinsko varstvo in odhod otrok iz kampa
Dodatni program: spoznavanje novih športnih vsebin, poklicev ter
predavanje, atraktiven zabavni program.
•Prispevek za »POLETNI ŠPORTNI KAMP 2018« znaša 90,00 EUR z DDV.
Cena za drugega otroka znaša 75,00 EUR. Subvencionirana cena za
otroke, ki imajo stalno prebivališče v Občini Sežana znaša 75,00 EUR.
Cena za drugega otroka iz občine Sežana znaša 65,00 EUR. V ceno
programa je vključeno strokovno vodenje, spremstvo otrok, malica,
kosilo, kopanje, spominska majica, zavarovanje.
•Način plačila: Prispevek se poravna s položnico oz. računom do
pričetka »POLETNEGA ŠPORTNEGA KAMPA 2018«.
•Otrok mora na poletnem športnem kampu uporabljati športna
oblačila (kratke hlače, kratka majica, pokrivalo, kopalke, natikači ter
brisača) in športno obutev. Za vse vrednostne predmete, ki jih bo otrok
prinesel seboj, odgovarja sam.
•Organizator ne prevzema odgovornosti za poškodbo otroka, če je ta
nastala kot posledica običajne igre oz. poteka športnega kampa in v
primeru višje sile.

1. DATUM ROJSTVA:__________________________________________
2. NASLOV:__________________________________________________
3. ZDRAVSTVENE IN DRUGE POSEBNOSTI OTROKA:
___________________________________________________________
4. VELIKOST MAJICE:

6

8

10

12

14

b) IME IN PRIIMEK STARŠ / SKRBNIK:_____________________________
5. TELEFONSKA ŠTEVILKA:_____________________________________
6. E-MAIL:___________________________________________________
OTROK BO OBISKOVAL (obkrožite): A) ŠPORTNI KAMP (splošni)
B) KOŠARKARSKI KAMP

C) NOGOMETNI KAMP

D) ROKOMETNI KAMP

IZBRANI TERMIN (obkrožite):
TERMIN 1 (26.6. - 30.6.)

TERMIN 2 (2.7. - 6.7.)

TERMIN 3 (9.7. - 13.7.)

*Zavezujemo se da bomo z vašimi osebnimi podatki ravnali v skladu s predpisi. Vaše osebne
podatke: ime in priimek otroka, starost otroka, datum rojstva otroka bomo obdelovali za
namen izpeljave kampa. Podatke pod zaporednimi številkami potrebujemo zaradi: 1. sestave
homogenih starostnih skupin, 2. izstavitve računa in /ali v primeru subvencionirane cene,
3. seznanitve vaditeljev, da so bolj pozorni na otroka (primer pika ose, v primeru alergije na
ose...) v primeru »nesreče« ter zaradi zagotovitve ustrezne prehrane, 4. ustrezne velikosti
majice, ki jo otroci dobijo prvi dan kampa, 5. v primeru nujnega klica starša/skrbnika v
primeru slabega počutja, nezgode..., 6. za pošiljanje računov in obvestil o tekočem izvajanju
dejavnosti v kampu .
S svojim podpisom potrjujem, da sem bil ustrezno seznanjen s podlagami za zbiranje
podatkov, za kakšne namene bodo podatki uporabljeni, v kolikor se odločim za njihovo
posredovanje. Seznanjen sem, da sem podatke posredoval na podlagi privolitve, ki
pa jo lahko kadarkoli prekličem in sicer tako, da pošljem preklic na elektronski naslov
info@sport-sezana.com.
• Kot starš oz. zakoniti zastopnik: (prosimo da z znakom x označite strinjanje v spodnjih kvadratkih):
dovoljujem objavo fotografij in videoposnetkov posnetih v času vseh aktivnosti na
kampu na spletni strani Zavoda ŠTIP in FB strani gibamkrasno.

Dovoljujem, da Zavod ŠTIP do mojega preklica soglasja obdeluje podan el.naslov:

• Otrok je pod varstvom organizatorja - vaditeljev od 7.30 do 16.30 ure.
•V primeru, da otrok ne upošteva navodil vaditeljev in moti delo v
skupinah, si pridržujemo pravico do izključitve otroka iz vseh aktivnosti.
•Zavod ŠTIP si pridružuje pravico do spremembe programa oz., da
posameznega športnega kampa ne bo izvajal v primeru, če bo vpis
otrok premajhen za oblikovanje skupine, o čemer bodo starši / zakoniti
zastopniki pravočasno obveščeni.
•Vsi termini so številčno omejeni, zato prijave zbiramo do zasedenosti
prostih mesta.

za namen obveščanja o ustvarjalnih dejavnostih, počitnicah in drugih aktivnostih za otroke
za namen obveščanja o drugih dejavnostih, ki jih izvaja Zavod ŠTIP
za namen obveščanja o prireditvah ki jih izvaja Zavod ŠTIP

Podpis: _________________________________
• Kot starš oz. zakoniti zastopnik s podpisom:
- potrjujem da sem seznanjen s celotnimi pogoji in pravili sodelovanja
- izjavljam, da otrok nima bolezni, ki bi ogrožala njegovo življenje ali poslabšala zdravstveno
stanje zaradi ukvarjanja s športom,
- se strinjam s tem, da organizator ne nosi odgovornosti za poškodbe otroka v času trajanja
kampa,
- dovoljujem, da v primeru kakršnekoli nesreče /poškodbe Zavod ŠTIP poskrbi za zdravstveno
oskrbo otroka.
Podpis: _________________________________

