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PRIJAVNICA ZA ˝3. ODBOJKARSKI TABOR˝  
SAVUDRIJA, 19.6.-24.6.2011 

 
PODATKI O OTROKU (izpolnite čitljivo) 
 
PRIIMEK IN IME OTROKA:  
 

EMŠO IN KRAJ ROJSTVA:              , SPOL: M Ž 
 EMŠO kraj rojstva 

ŠT. OSEBNEGA DOKUMENTA:  DATUM IN KRAJ IZDAJE:  
dokument, s katerim bo prestopil mejo (potni list, osebna izkaznica) 

STALNO PREBIVALIŠČE OTROKA:       
  ulica in hišna številka poštna številka naziv pošte 

ELEKTRONSKI NASLOV OTROKA:  
 
PODATKI O STARŠIH oz. SKRBNIKIH 
 

PRIIMEK IN IME STARŠA:  
 

STALNO PREBIVALIŠČE STARŠA:       
  ulica in hišna številka poštna številka naziv pošte 

PODATKI O ZAPOSLITVI:  
naziv ustanove 

TELEFON (GSM, DOMAČI, …):  
telefon na katerem je starš vedno dosegljiv 

ELEKTRONSKI NASLOV STARŠA:  
 
PLAČILNI POGOJI 
Cene tabora:  

‐ za člane Odbojkarskega kluba Triglav Kranj, do 15. leta (leto rojstva 1996 in mlajši) je 195 €,  
‐ za člane Odbojkarskega kluba Triglav Kranj, starejše od 15. leta (leto rojstva 1995 in starejši) pa 225 €,  
‐ cena za nečlane Odbojkarska kluba Triglav Kranj je višja za 10 € (plačilo članarine) pri obeh kategorijah. 
‐ za drugega otroka upoštevamo dodaten popust 20€, za tretjega pa 30€. 

 
Možno je plačilo v več obrokih. V mesecu marcu 2011 se plača akontacija oziroma predplačilo 50€, ki se tudi v primeru kasnejše 
odjave zadrži zaradi administrativnih in drugih stroškov, ki so povezani s tem. Nato pa je možno plačilo v največ treh (3) obrokih 
(15. april, 15. maj in 10. junij). Označite število obrokov: 
 
Št. obrokov:   1 obrok  2 obroka  3 obroki 
 

POMEMBNO!  
Za veljavno prijavo je potrebno oddati pravilno izpolnjeno prijavnico in plačati prvi obrok 50€, ki velja kot predplačilo oz. 

akontacija. Potrdila o plačilu akontacije boste prejeli preko elektronske pošte. 

 

S podpisom te PRIJAVNICE 
a) se strinjam, da je lahko otrok, v kolikor na odbojkarskem taboru zboli ali se poškoduje, zdravljen po principih uradne medicine. V kolikor otrok ni cepljen po programu 

cepljenja otrok v Republiki Sloveniji, se strinjam, da bom v primeru otrokove poškodbe ali bolezni, na poziv, ki ga bom v tak em primeru dobil s strani zdravstvenega 
oziroma pedagoškega spremstva otrok na taboru, osebno (v lastni režiji) nemudoma prišel po otroka in ga odpeljal s tabora dom ov.  

b) Dovoljujem mojemu otroku potovanje v tujino in s tem prehod državne meje v organizaciji OK TRIGLAV KRANJ in sem seznanjen, da za prehod državne meje potrebuje 
otrok veljaven potni list ali osebno izkaznico. 

c) Izjavljam, da sem seznanjen z dejstvom, da bo moj otrok  v spremstvu trenerjev OK TRIGLAV KRANJ in z lastnim podpisom sprejemam pravila tabora ter hišni red za otroke, 
dovoljujem fotografiranje ter snemanje otroka, uporabo teh fotografij in posnetkov za potrebe OK TRIGLAV KRANJ in tudi za javno objavo. 

d) Obvezujem se, da bom stroške letovanja poravnal na dogovorjen način in v dogovorjenem roku. 
 

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

 
Kraj in datum:  , . .   Podpis starša / skrbnika:  
  kraj dan mesec leto 


