
BREZPLAČNE AKTIVNOSTI ZA OTROKE OD 6 LETA NAPREJ: 
ŠOLA ROLKANJA IN OSNOVE DESKANJA NA SNEGU

28. do 30. oktober 2019,
med 09.00 in 15.00 uro

Ostale informacije in prijava:
www.gibajmaribor.si; maja.bezjak@szm.si

Maribor Skatepark,
ulica Pohorskega odreda, 
2000 Maribor (ob osnovni 
šoli Leona Štuklja)
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OZNAČI TERMIN: 28.10.2019

 09.00 – 11.00                      11.00 – 13.00                  13.00 – 15.00

OZNAČI TERMIN: 29.10.2019

 09.00 – 11.00                      11.00 – 13.00                  13.00 – 15.00

OZNAČI TERMIN: 30.10.2019

 09.00 – 11.00                      11.00 – 13.00                  13.00 – 15.00

OZNAČI:

 Imam svojo čelado in ščitnike               Imam čelado                       Imam ščitnike                   

 Potrebujem čelado in ščitnike               Potrebujem čelado             Potrebujem ščitnike

Kot skrbnik mladoletnega udeleženca/otroka, potrjujem, da je udeleženec fizično in mentalno sposoben uporabe rolkarskega parka. 
Zavedam se, da je udeleženec pri uporabi rolkarskega parka izpostavljen določenim rizikom,

ter da rizika potencialnih nesreč, resnih poškodb in materialne škode, ni možno v celoti izključiti. Potrjujem, da ima udeleženec 
zagotovljeno zdravstveno zavarovanje in da bodo v primeru nezgode pri uporabi Riglet parka,  vsi stroški zdravljenja in terapij pokriti iz 
naslova zdravstvenega zavarovanja udeleženca.

Kot skrbnik se zavedam, da udeleženec pri uporabi rolkarskega parka sodeluje na lastno odgovornost. Izrecno izjavljam da udeleženec 
in jaz odvezujeva gostitelja in vse njegove sodelavce vseh morebitnih odškodninskih zahtevkov, vključno z zahtevki zaradi materialne 
škode nastale zaradi sodelovanja pri programu rolkarskega park, in še posebej za škodo, ki ne more biti povezana z namernim 
naklepom ali malomarnostjo gostitelja in njegovih sodelavcev.

Soglašam z uporabo informacij, katere sem navedel (ime, rojstni podatki, domač in spletni naslov za namene promocijskih aktivnosti 
gostitelja dogodka rolkarski  park še posebej za prejemanje promocijske elektronske pošte, kataloge, informacije o dogodkih in 
drugega promocijskega materiala. Zavedam se, da lahko to soglasje kadarkoli prekličem.

Izrecno soglašam s fotografiranjem in snemanjem videoposnetkov udeleženca med udeležbo na tečaju v rolkarskem parku, katere 
lahko organizator uporablja za medijsko promocijo, vključno z tiskanimi mediji, televizijo in na internetu. Zavedam se, da lahko to 
pravico kadarkoli prekličem.

Za udeležbo je potrebna predhodna prijava in prijavnica, ki jo pošljete na maja.bezjak@szm.si.

OTROK

   ime in priimek

   naslov, poštna številka, pošta

   datum rojstva

STARŠ/SKRBNIK

   ime in priimek

   elektronska pošta

   mobilni telefon

   datum    podpis


