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lzJAVA STARŠ A oz. SKRBN|KA
zPM Ll. Vič-Rudnik si pridrŽuje pravico, da otroka ne spĘme na letovanje,

v kolikor starši oz. skrbniki ne podpišejo izjáve
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na

se
Točka 4
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Točki 2

bodo z v arhivu ZPM

Podpisani

Otroka
mati oče skrbnik (obkroŽĺte)

rojenega

Y 93'u letovanja v otroškem letovĺšču Pacug pri PortoroŽu dovolim oz. ne dovolim:(velja za letovanje v letu 201S)

1 Prevoz otroka v primeru. poškodbe v spremstvu medicinske sestre s službenim kombijem dozdravstvenega doma Lucija ozĺroma do bolnišnice lzola ĺóoLióiĺtái-
DOVOLIM NE DOVOLIM

2. Fotografiranje otroka i! .o.bĘo fologrgfij nastalih pri prostočasnih dejavnostih med letovanjem naspletni in Fb straniZPM Ljubljana vie-Rúonił (obkioŽiie):

3.

DOVOLIM NE DOVOLIM
V prĺmeru, da starši oz. skrbnikĺ ne dovolijo fotograÍiranja in objave fotograÍ|j navedene v točkĺ 2., so dolŽniotroka s tem seznaniti in se z njim pogovoriti.

Snemanje / intervju otroka z novinarjem v primeru obiska radia ali televizije (obkroŽite):
DOVOLIM NEDOVOLIM

4. V času letovanja DoVoLlM, da naslednje navedene osebe obiščejo otroka in zanj prevzamejo
odgovornost v času obĺska (navedite ime in priimek osebe t", n1" 

' 
óońos do otroka): ' -

Navedene osebe so dolŽne ob obĺsku v letoviŠěu izpolniti in podpisati lzjavo o prevzemu otroka in s temprevzeti odgovornost za otroka za čas obiska. V kolikor osebe, ki obiščejo otroka na letovanju niso navedeneng t-em obĺazcu (Dovoljenja starša oz. skrbnika),
staršev oz. skrbnika.

potrebujejo za prevzem otroka pisno, podpisano izjavo

V.primeru prepovedi stikov katerega od staršev z otrokom, je potrebno predloŽiti kopijo odločbe o prepovedi
stikov.

DOVOLJ ENJA ST oz. SKRBN KA obkrožite

a' lĄavljam, da sem seznanjen z dejstvom, da bo moj otrok letoval v spremstvu strokovno usposobljenihprostovoljnih sodelavcev zPM L!. Vič-Rudnik.
b. prišel po

ni ukrep
etovanju
n drog.

c. lĄavljam, da sem seznanjen z dejsfuom, 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. Dovoljujem izhod otroka s sĘo skupino iz otroškega letovišča Pacug v spremstvu vzgojitelja zPM Lj. Vič-Rudnik
(sprehodi do bliŽnjih krajev; Strunjan / Fiesa t Piran t F ortoroŽ) in izleř otroka s svojo s-xrĺ:inô z Edlico do Pirana /Poĺtoroża l lzole v spremsfuu vzgojitelja zPM Lj. Vĺč-Rudnik. Navedeni dejavnbsti sia u progia' u izvĄanja
letovanja.

e pinsko fotograÍijo<, ki jo otrok dobi za spomin in objavoDovoljujem
na

fotograÍi
n Fb

ranJe
strani
otroka za

ZPM
)spom insko sku

S podpisom te izjave

IZJAVA OZ. SKRBNIKA

Datum

Podpis staršev oz' skrbnika


