PRIJAVNICA ZA POLETNI ART KAMP 2019
Podatki o otroku
Ime in priimek:
Datum rojstva:
Naslov:
Osnovna šola, ki jo obiskuje:
Podatki o starših oz. skrbnikih
Ime in priimek matere:

Ime in priimek očeta:

Tel. št., na katero je dosegljiva:

Tel. št., na katero je dosegljiv:
e-mail:

TERMINI, V KATERE PRIJAVLJAM OTROKA (ustrezen termin označite s križcem; otroka lahko prijavite
najmanj za en teden, lahko pa v več različnih terminih):
08. 07. – 12. 07. 2019
15. 07. – 19. 07. 2019
Ura PRIHODA:

05. 08. – 09. 08. 2019
19. 08. – 23. 08. 2019
Ura ODHODA:

Otroka bo poleg zgoraj navedenih skrbnikov v varstvo oddajal in prevzemal še (vpišite ime in priimek):

Izjave staršev (označite s križcem):
Moj otrok nima bolezni ali vedenjskih težav, ki bi ogrožale njegovo zdravje oz. bolezen, katerih
stanje bi se zaradi aktivnosti v varstvu lahko poslabšalo oz. bi zahtevale posebno obravnavo.
Moj otrok ima naslednje zdravstvene oz. vedenjske težave:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Moj otrok nima alergij in lahko uživa vso hrano.
Moj otrok ima alergijo na naslednja živila, ki jih ne sme uživati, ali na druge alergene:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Moj otrok mora zaradi navedenih alergij uživati dietno prehrano.
Prijavijo se lahko otroci v starosti od 7 do 10 let (izjemamo tudi otroci od 6 do 11 let). Prijave sprejemamo
do zapolnitve prostih mest oz. do 29. 06. 2019.

Prispevki staršev:
- Cena programa znaša 120 € na prijavljen teden.
- Ob prijavi je potrebno poravnati 60 € akontacije na TRR (naveden v podatkih za plačilo). S
poravnanim zneskom potrdite prijavo.
- Preostali znesek (60 €) je potrebno poravnati na TRR najkasneje 4 dni pred pričetkom termina, na
katerega je otrok prijavljen.
Podatki za plačilo:
TRR: SI56 610000019689407, Delavska hranilnica
(Snežana Art, likovna šola, Snežana Petrović Sudarić, s.p., Cesta borcev 1, 6000 Koper)
Izpolnjeno prijavnico natisnete, podpišete in jo skenirano pošljete po elektronski pošti
p.sneza@gmail.com ali na naslov: Snežana Art, Snežana Petrović Sudarić, Cesta borcev 1, 6000 Koper.
Vpišite PODATKE ZA IZDAJO RAČUNA (ime in priimek, poštni naslov starša, ki bo poravnal račun):
______________________________________________________________________________________

Pogoji za vključitev otrok v počitniško varstvo
Snežana Art (organizator varstva) v času šolskih počitnic od 08. 07. - 23. 08. 2019 (v obliki štirih terminov)
organizira poletno počitniško varstvo otrok v starosti od 6 do 11 let, ki se izvaja v prostorih Ribiške družine
Rižana, Cesta na Rižano 30, Pobegi, ob reki Rižani.
Organizator varstva bo počitniško varstvo, v katerega je otrok vključen, izvajal po vnaprej določenem
programu organizatorja varstva, ob spoštovanju otrokovih pravic ter v skladu z določili Splošnih pogojev
počitniškega varstva, ki so sestavni del te prijave.
Počitniško varstvo se izvaja od ponedeljka do petka v času od 7.30 do 16.30 ure.
Starši soglašajo, da se otrok pod nadzorom organizatorja počitniškega varstva udeleži iger ob vodi reke
Rižane.
Cena programa zajema organizirano varstvo z mentorstvom pri izvajanju delavnic, ves potreben material za
izvajanje delavnic in prehrano v času varstva. Jedilniki prehrane bodo označeni na vidnem mestu na lokaciji
izvajanja počitniškega varstva, obsegali pa bodo jutranjo in popoldansko malico, kosilo, pijačo in sveže
sadje.
S podpisom te prijavnice starši izjavljajo, da se strinjajo in dovoljujejo, da organizator v prijavnici pridobljene
osebne podatke hrani ter obdeluje za potrebe varne in kvalitetne izvedbe programa varstva ter za
obveščanje staršev o dejstvih in okoliščinah v direktni povezavi z obravnavanim programom.
S podpisom te prijavnice starši jamčijo za resničnost in točnost navedenih podatkov ter sprejemajo Splošne
pogoje počitniškega varstva, ki so priloga in sestavni del te prijavnice.

Kraj in datum:

Podpis staršev:

