Planinski tabor

Robanov kot 2019
od 20. 7. do 27. 7. 2019
(prijavnico izpolnite za vsakega otroka posebej)
Ime in priimek: …………………………..........……………

Datum rojstva: ……………………….

Naslov: ……………………………………………………...

Telefon: …………...........…………….

E-naslov: ……………………………………………………...………………………………………………
Velikost majice:

XS

S

M

L

XL

otroška: _________________

Zdravstvene posebnosti (alergije, zdravila, bolezni, dieta, ...):

PD Vipava ne nosi odgovornosti za morebitne poškodbe.
S podpisom, dajem soglasje za udeležbo otroka na planinskem taboru in se hkrati zavezujem, da bom otroka
v primeru neprimernega vedenja, ogrožanja svoje varnosti ali varnosti drugih ali drugih hujših kršitev pravil
tabora prišel iskat po pozivu vodje tabora.
Kraj in datum: _____________________

Podpis starša oz. skrbnika: _____________________

SOGLASJE ZA UPORABO IN HRAMBO OSEBINH PODATKOV
Planinsko društvo Vipava in Mladinski odsek Planinskega društva Vipava bosta zbrane osebne podatke obdelovala in
hranila izključno za potrebe planinskega tabora. S podatki bomo ravnali skladno z zakonom in jih ne bomo posredovali
tretjim osebam. Podatke bomo hranili do preklica. Hrambo in uporabo podatkov lahko kadarkoli prekličete na naslovu
Planinskega društva Vipava, Trg Pavla Rušta 6, 5271 Vipava ali preko e-pošte: info@planinsko-drustvo-vipava.si
Prosimo vas, da izrazite svoje soglasje oz. nesoglasje z naslednjimi vrstami obdelav osebnih podatkov
Soglašam, da se mojega otroka na planinskem taboru lahko fotografira za namene arhiva PD Vipava.
DA
NE
Soglašam, da se fotografije otroka na planinskem taboru lahko objavi za namene informiranja in promocije PD Vipava.
DA
NE
Soglašam, da lahko na zgoraj navedeni e-naslov pošiljamo informacije o aktivnostih povezanih z izvajanjem
planinskega tabora PD Vipava.
DA
NE
Kraj in datum: _____________________

Podpis: _____________________

Prijavnico lahko pošljete na naslov društva ali skenirano po e-pošti vodji tabora.
Dodatne informacije:
Vodja tabora: Neja Božič na 040 383 128 ali neja.bozic.96@gmail.com
Predsednik PD Vipava: Pavel Makovec na pmakovec@gmail.com

PRIJAVNICA na planinski tabor

Robanov kot 2019
od 20. 7. do 27. 7. 2019
Ime in priimek: …………………………..........……………

Datum rojstva: ……………………….

Naslov: ……………………………………………………...

Telefon: …………...........…………….

E-naslov: ……………………………………………………...………………………………………………
Velikost majice:

XS

S

M

L

XL

Zdravstvene posebnosti (alergije, zdravila, bolezni, dieta, ...):

PD Vipava ne nosi odgovornosti za morebitne poškodbe.
S podpisom se zavezujem, da bom ravnal skladno s pravili tabora in navodili vodje tabora.V primeru kršitev
pravil in/ali ogrožanja varnosti sebe in drugih boste primorani tabor zapustiti.
Kraj in datum: _____________________

Podpis: _____________________

SOGLASJE ZA UPORABO IN HRAMBO OSEBINH PODATKOV
Planinsko društvo Vipava in Mladinski odsek Planinskega društva Vipava bosta zbrane osebne podatke obdelovala in
hranila izključno za potrebe planinskega tabora. S podatki bomo ravnali skladno z zakonom in jih ne bomo posredovali
tretjim osebam.
Vaše podatke bomo hranili do preklica. Hrambo in uporabo podatkov lahko kadarkoli prekličete na naslovu
Planinskega društva Vipava, Trg Pavla Rušta 6, 5271 Vipava ali preko e-pošte: info@planinsko-drustvo-vipava.si
Prosimo vas, da izrazite svoje soglasje oz. nesoglasje z naslednjimi vrstami obdelav osebnih podatkov
Soglašam, da se me na planinskem taboru lahko fotografira za namene arhiva PD Vipava.
DA
NE
Soglašam, da se moje fotografije iz planinskega tabora lahko objavi za namene informiranja in promocije PD Vipava.
DA
NE
Soglašam, da lahko na zgoraj navedeni e-naslov pošiljamo informacije o aktivnostih povezanih z izvajanjem
planinskega tabora PD Vipava.
DA
NE
Kraj in datum: _____________________

Podpis: _____________________

Prijavnico lahko pošljete na naslov društva ali skenirano po e-pošti vodji tabora.
Dodatne informacije:
Vodja tabora: Neja Božič na 040 383 128 ali neja.bozic.96@gmail.com
Predsednik PD Vipava: Pavel Makovec na pmakovec@gmail.com

