IZJAVA STARŠA oz. SKRBNIKA
ZPM Lj. Vič-Rudnik si pridržuje pravico, da otroka ne sprejme na letovanje,
v kolikor starši oz. skrbniki ne podpišejo izjave

DOVOLJENJA STARŠA oz. SKRBNIKA (obkrožite)
Podpisani

mati

otroka

oče

skrbnik (obkrožite)

rojenega

V času letovanja v Otroškem letovišču Pacug pri Portorožu dovolim oz. ne dovolim:
(velja za letovanje v letu 2018)
1. Prevoz otroka v primeru poškodbe v spremstvu medicinske sestre s službenim kombijem do zdravstvenega
doma Lucija oziroma do bolnišnice Izola (obkrožite):

DOVOLIM

NE DOVOLIM

2. Fotografiranje otroka in objavo fotografij nastalih med letovanjem na spletni in FB strani ZPM Ljubljana VičRudnik (obkrožite):

DOVOLIM

NE DOVOLIM

V primeru, da starši oz. skrbniki ne dovolijo fotografiranja in objave fotografij navedene v točki 2., so dolžni otroka s
tem seznaniti in se z njim pogovoriti.

3. Snemanje / intervju otroka z novinarjem v primeru obiska radia ali televizije (obkrožite):
DOVOLIM

NE DOVOLIM

4. V času letovanja DOVOLIM, da naslednje navedene osebe obiščejo otroka in zanj prevzamejo odgovornost v
času obiska (navedite ime in priimek osebe ter njen odnos do otroka):

Navedene osebe so dolžne ob obisku v letovišču izpolniti in podpisati Izjavo o prevzemu otroka in s tem prevzeti
odgovornost za otroka za čas obiska. V kolikor osebe, ki obiščejo otroka na letovanju niso navedene na tem obrazcu
(Dovoljenja starša oz. skrbnika), potrebujejo za prevzem otroka pisno, podpisano izjavo staršev oz. skrbnika.
V primeru prepovedi stikov katerega od staršev z otrokom, je potrebno predložiti kopijo Odločbe o prepovedi stikov.

Točki 2. in 3. se kljub dovoljenju starša oz. skrbnika izvaja le s privolitvijo otroka.
Točka 4. ne velja za prevzem otroka ob prihodu z letovanja.
Fotografije bodo arhivirane v skladu z zakonodajo v arhivu ZPM Ljubljana Vič- Rudnik, Koprska 94, Ljubljana.

IZJAVA STARŠA oz. SKRBNIKA
S podpisom te izjave :
a.

Izjavljam, da sem seznanjen z dejstvom, da bo moj otrok letoval v spremstvu strokovno usposobljenih
prostovoljnih sodelavcev ZPM Lj. Vič-Rudnik.

b.

Sprejemam pogoje letovanja, ter hišni red za otroke na letovanju in se zavezujem, da bom nemudoma prišel po
otroka, če mu bo zaradi kršenja hišnega reda ali neprimernega vedenja na letovanju izrečen vzgojni ukrep
NAPOTITVE DOMOV oz. bom ZPM Lj. Vič-Rudnik poravnal stroške posebnega prevoza. Otrokom je na letovanju
prepovedano prinašanje, posedovanje, ponujanje, prodajanje ali uživanje alkoholnih in energijskih pijač,
cigaret in drog.

c.

Izjavljam, da sem seznanjen z dejstvom, da bom, v primeru če otrok namerno ali iz malomarnosti povzroči škodo
na objektu ali opremi, poravnal škodo na podlagi izstavljenega računa ZPM Lj. Vič-Rudnik.

d.

Dovolim izhod otroka s svojo skupino iz Otroškega letovišča Pacug v spremstvu vzgojitelja ZPM Lj. Vič-Rudnik
(sprehodi do bližnjih krajev; Strunjan / Fiesa / Piran / Portorož) in izlet otroka s svojo skupino z ladjico do Pirana /
Portoroža v spremstvu vzgojitelja ZPM Lj. Vič-Rudnik. Navedeni dejavnosti sta v programu izvajanja letovanja.

e.

Dovolim fotografiranje otroka za »spominsko skupinsko fotografijo«, ki jo otrok dobi za spomin in fotografije na
katerih je pet ali več otrok, ki prikazujejo letovanje. Te fotografije lahko objavimo na spletni in FB strani ZPM Lj.
Vič-Rudnik ter za promocijo naših programov.

Datum:
Podpis staršev oz. skrbnika

