
ŠTIRIDNEVNI TEČAJ SMUČANJA
(26., 27., 30. IN 31. DECEMBER 2019 OD 9H DO 13.30)

Cena: 95 € 
(cena vključuje izvedbo tečaja smučanja, smučarsko karto, malico, medaljo in 
priznanje ob zaključku, smučarsko opremo imajo otroci svojo)

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

ZIMS
KE S

MUCA
RSKE

 POC
ITNIC

E

ZA O
TROK

E OD
 6. D

O 15
. LET

A 

I

I

Projekt sofinancira



P R I J A V N I C A

Podpisani  dovoljujem, da Športna zveza 

Maribor v skladu s predpisi o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1) obdeluje, zbira, ureja, shranjuje 

in objavlja osebne podatke mojega otroka , 

rojenega , ki se bo udeležil Zimskih smučarskih počitnic. Športa zveza 

Maribor lahko osebne podatke otroka obdeluje za naslednje namene: fotografiranje za namene 

predstavitve projekta, objava fotografij v sredstvih javnega obveščanja, kot trajne dokumente v arhivu.

Kot skrbnik mladoletnega udeleženca/otroka, potrjujem, da je udeleženec fizično in mentalno 

sposoben udeležbe na smučarskem tečaju. Zavedam se, da je udeleženec pri udeležbi na smučarskem 

tečaju 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 na smučarskem tečaju,  vsi stroški zdravljenja in terapij 

pokriti iz naslova zdravstvenega zavarovanja udeleženca.

Kot skrbnik se zavedam, da udeleženec pri udeležbi smučarskega tečaja 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 smučarskega tečaja, in še posebej za škodo, ki ne more biti povezana z 

namernim naklepom ali malomarnostjo gostitelja in njegovih sodelavcev.

Za udeležbo je potrebna predhodna prijava in prijavnica, ki jo pošljete na

maja.bezjak@szm.si. Prijave so možne do 15.12.2019, število mest je omejeno.

OTROK

   ime in priimek

   datum rojstva

   stopnja smučarskega znanja (začetni, nadaljevalni)

STARŠ/SKRBNIK

   ime in priimek

   naslov

   poštna številka in kraj

   elektronska pošta

   mobilni telefon

   datum    podpis


