
PRIJAVNICA

ime in priimek EMŠO

naslov (ulica, pošta, kraj)

telefonska številka (enega od staršev) elektronski naslov (enega od staršev)

podpis (enega od staršev)

ZA STARŠE
S podpisom starši potrjujete, da je udeleženec/ka zdravstveno (nima kroničnih bolezni, poškodb ali podobnega)  in fizično 
(hoja 6 ur dnevno do višine 2500 m) sposoben/a udeležbe na taboru mladih planincev. Opozorite nas, če mora vaš otrok v 
času tabora jemati kakšna zdravila. S podpisom jamčite za pravilnost napisanih podatkov in pravočasno poravnavo finančnih obveznosti. 
Napisane podatke bo PD Zagorje uporabljalo skladno z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Za veljavno šteje tista prijava, kjer je ob 
prijavnici poravnan tudi akontacijski strošek tabora. S podpisom se dovoljuje, da lahko PD Zagorje, mojega otroka prevaža s kombijem ali 
avtobusom za lažji  dostop do kraja izvajanja aktivnosti, prav tako se dovoli fotografiranje mojega otroka za promocijske namene PD Zagorje in 
sodelujočih društev (spletna stran društva in javna predstavitev dejavnosti).

Prijavnico vrnite do 8. 6. 2013.

Ob prijavi je potrebno poravnati akontacijo (35 EUR) oz. oddati potrdilo o njenem plačilu,  naslednji obrok (40 EUR) nakažite do 24. 6. 2013, 
preostali znesek do končnega poplačila stroškov tabora pa poravnajte do 15. 7. 2013. Vsa plačila  nakažite na transakcijski  račun PD 
Zagorje s številko SI56 0233 8009  0667 642,  pripis TMP-Dovje_ime in priimek vašega otroka. Vse informacije lahko dobite tudi pri vodji 
tabora. Akontacije ne vračamo, enako tudi ne že plačanih obrokov, če udeležbo na taboru odpoveste po 1. juliju 2013.

Nosim majico velikosti...
(obkroži)

MLADINSKI ODSEK
PD Zagorje ob Savi
Cesta zmage 14, 1410 Zagorje
e-pošta pdzagorje@pzs.si
splet http://www.pd-zagorje.si
telefon 041 886 725

Skupaj taborimo mladinski odseki planinskih društev:
PD Zagorje ob Savi, 
PD “Boč” Kostrivnica in PD “Sloga” Rogatec.

KONTAKTI
VODJA TABORA
Lučka Kokole
lightwarm@gmail.com
031 834 031

za PD Zagorje 
Tine Kralj
tine.kralj@gmail.com
031 603 087

za PD “Sloga” Rogatec 
Ines Zalezina
ines.zalezina@guest.arnes.si
040 606 722

za “Boč” Kostrivnica
Klavdija Strniša
klavdija.strnisa@gmail.com
040 509 370
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