
Gasilska zveza Tržič
Ročevnica 61
4290 Tržič
e-pošta: gz-trzic@siol.net
Komisija za mladino GZ Tržič

Gasilsko letovanje v SAVUDRIJI 2019
Prijavnica za letovanje otrok v kampu Veli Jože v Savudriji

od   7.7.2019 – 14.7.2019

Podpisani/-a_______________________________________________ 

GSM/tel.:________________________e-mail:_________________________

prijavljam na gasilsko letovanje v Savudriji v kampu Veli Jože v Savudriji mojega

sina   /   hčerko (obkrožite ustrezno):

Priimek in ime________________________________________________

Rojen/a dne_______________________________ v ________________

Stanujoč/a  v ________________________________________________

Pošta_______________________________________________________

Št. veljavnega os. dokumenta (ki ga bo otrok imel s seboj!!!)______________________

Član PGD __________________________________________________.

Pripombe (alergijske občutljivosti, obvezno jemanje zdravil, prepovedane vrste hrane):

______________________________________________________________________

Otrok je plavalec:   da    /    ne     (obkrožite ustrezno). 

*Otrok gre na letovanje z avtobusom:     da  /  ne  (obkrožite ustrezno).  

*Otrok se vrača z letovanja z avtobusom:       da  / ne (obkrožite ustrezno).

*za načrtovanje prevoza, v opombe vpišite kdaj otrok pride, odide iz letovanja v primeru, da ne bo potoval z avtobusom/skupino

Opombe: ___________________________________________________

Podpis staršev: Datum:

______________________ _______________________

OBRNI !!!



S podpisom te PRIJAVE in IZJAVE:

1. Se  strinjam,  da  je  lahko  otrok,  v  kolikor  na  taboru  zboli  ali  se  poškoduje,
zdravljen  po  principih  uradne  medicine.  V  kolikor  otrok  ni  cepljen  po  programu
cepljenja otrok v Sloveniji, se strinjam, da bom v primeru otrokove poškodbe ali bolezni,
na poziv, ki ga bom v takem primeru dobil s strani zdravstvenega oziroma pedagoškega
spremstva otrok na taboru, osebno (v lastni režiji)  nemudoma prišel po otroka in ga
odpeljal domov. To izjavo podpisujem na zahtevo organizatorja mladinskega tabora GZ
Tržič in se zavedam, da lahko organizator zaradi moje morebitne odklonitve podpisa iste
izjave odkloni sprejem otroka na mladinski tabor.
2. Dovoljujem mojemu otroku potovanje v tujino in s tem prehod državne meje v
organizaciji GZ Tržič in sem seznanjen, da za prehod državne meje potrebuje otrok
veljaven potni list ali osebno izkaznico.
3. Izjavljam, da sem seznanjen z dejstvom, da se bo moj otrok udeležil tabora v
spremstvu prostovoljnih gasilcev-mentorjev GZ Tržič in z lastnim podpisom sprejemam
pogoje mladinskega tabora ter hišni red za otroke na taboru. 
4. Sprejemam pogoje mladinskega tabora in hišni red za otroke na taboru in se
zavezujem, da bom nemudoma prišel po otroka, če mu bo zaradi kršenja hišnega reda in
neprimernega vedenja na taboru izrečen vzgojni ukrep NAPOTITVE DOMOV oz. bom
GZ  poravnal stroške posebnega prevoza. 
5. Obvezujem  se,  da  bom  stroške  tabora  poravnal  na  dogovorjen  način  in  v
dogovorjenem roku.

DOVOLJENJE ZA UPORABO IN OBJAVO FOTOGRAFIJ TER VIDEO IN ZVOČNIH 
POSNETKOV

Dovoljujem:

 Gasilski zvezi Tržič in Manci Ahačič, kot vodji gasilskega tabora, dajem dovoljenje za
uporabo in objavo fotografij, ter video in zvočnih posnetkov,  ki  bodo pridobljeni  na
letovanju gasilske mladine Gasilske zveze Tržič in na katerih je razpoznavno, da je na
njih moj otrok/moji otroci: ____________________________

 fotografije, zvočni in video posnetki bodo objavljeni na Facebook strani vodje tabora.
 ter uporabljeni za promocijo GZ Tržič. GZ Tržič se obvezuje za uporabo fotografij in

posnetkov  izključno  v  navedene  namene  in  ne  v  osebno  škodo  ali  žalitev
fotografirane/posnete osebe.

Prijavitelj  s  svojim  podpisom  zagotavljam  resničnost  navedenih  podatkov  in  zanje  v  celoti
odgovarjam! Strinjam se, da lahko GZ Tržič te podatke uporablja v skladu s svojimi pravilniki.
GZ Tržič jamči za varstvo posredovanih podatkov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov.

Kraj in datum:____________________ 2019 Podpis staršev:

__________________________


