PRIJAVNICA ŠPO CELJE
(Prosim izpolnite čitljivo, z velikimi tiskanimi črkami.)

IME in PRIIMEK OTROKA: _____________________________________
ROJSTNI DATUM: ___.___.______
NASLOV (kraj, ulica, poštna št.): ________________________________
SPOL (obkroži): M / Ž
OSNOVNA ŠOLA oz. VRTEC: _________________________________________________________
IME in PRIIMEK STARŠA ali SKRBNIKA: _________________________________________________
TELEFONSKA ŠT. STARŠA ali SKRBNIKA: ________________________________________________
E-naslov: ________________________________________________________________________
Datum izpolnjene prijavnice: ___.___.______
Morebitne zdravstvene ali vedenjske posebnosti otroka: __________________________________
________________________________________________________________________________
SPODAJ PODPISANI/A:
-

-

-

Izjavljam, da sem seznanjen/a s Pravili obnašanja in reda v telovadnici s športno-plezalno steno z dne 2.9.2017, ki
so objavljeni na spletni strani www.spo-celje.si in se zavezujem, da jih bom spoštoval/a ter prevzemam
odgovornost, da jih bo spoštoval moj otrok.
Soglašam in dovoljujem, da za potrebe izvajanja in koriščenja dejavnosti Športno plezalnega odseka Celje,
Planinsko društvo Celje Matica, ter od njega pooblaščene osebe hranijo in obdelujejo dane osebne podatke,
vključno s fotografijami posnetimi med vadbo oziroma dogodki, ki jih organizira Športno plezalni odsek Celje.
Soglašam in dovoljujem javno objavo fotografij, posnetih med vadbo oz. na dogodkih društva, za objavo na spletni
strani in facebook profilu društva za namen promocije in druge komercialne namene.
Izjavljam, da bom upošteval/a navodila pooblaščenih oseb društva ter prevzemam odgovornost, da jih bo
upošteval moj otrok.
Strinjam se, da bom na svoj email naslov prejemal/a obvestila društva in novice o dogajanju v društvu.
Izjavljam, da se moj otrok vseh vadb in dogodkov društva udeležuje na lastno odgovornost oziroma odgovornost
staršev in se ob morebitni poškodbi ali nesreči izključi krivda ŠPO Celje in pooblaščenih oseb društva.
Izjavljam, da kot starš odgovarjam za škodo, ki bi jo med vadbo oziroma dogodkom društva povzročil moj otrok
komu tretjemu.
Izjavljam, da sem zgoraj navedel/la vse zdravstvene posebnosti posebnosti svojega otroka in prevzemam
odgovornost za napačne ali nepopolne informacije.
Potrjujem, da bom plezalnino poravnal prvi teden v tekočem mesecu.

LASTNOROČNI PODPIS: ___________________________________________________________
S podpisom potrjujem, da so izpolnjeni podatki resnični in pravilni.

DODATNA OBVESTILA:
Pravila obnašanja in reda v telovadnici s športno-plezalno steno z dne 2.9.2017, ki so objavljeni na spletni strani
www.spo-celje.si, lahko na zahtevo dobite tudi v pisni ali elektronski obliki.
Starše in otroke vljudno prosimo, da v telovadnico hodijo le s suho in čisto obutvijo namenjeno le za vadbo v
telovadnici. Za otroke začetnike je na začetku najprimernejša obutev šolski (gimnastični) copati.
Vadbe se začnejo ob uri, ogrevanje je pomemben del treninga (preprečevanje poškodb), zato prosimo, da ne
zamujate.
Prisotnost staršev med vadbo ni zaželena, v majhnih telovadnicah (OŠ Lava) pa ni dovoljena. Če si želite ogledati vadbo
se lahko oglasite zadnje 3 minute.

