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Prijavnica na Oratorij »Eno je potrebno« in počitniško varstvo 2018
Spodaj podpisani starš/skrbnik prijavljam svojega otroka na poletne programe SMC Sevnica. Z izpolnjeno in
podpisano prijavnico dovoljujem, da se moj otrok udeleži Oratorija 2018 oziroma počitniškega varstva,
potrjujem, da sem seznanjen/a s programom in pravili obnašanja ter da z njimi soglašam.
Ime in priimek otroka: _______________________________
Razred otroka v šolskem letu 2018/19: _________________
(Ime, priimek in podatek o razredu bomo uporabili v preglednicah pri razvrstitvi otrok po skupinah na oratoriju.)

Naslov, poštna številka in pošta: ___________________________________________________
(Naslov bomo uporabili za potrebe pošiljanja položnice, če bo vaš otrok obiskoval počitniško varstvo.)

Telefon staršev ali skrbnikov: ___________________________
(Telefonsko številko bomo uporabili le v času trajanja oratorija in počitniškega varstva za morebitno urgentno informiranje staršev o
spremembah programa ali dogodkih, povezanih z vašim otrokom.)

Posebne opombe (bolezni, alergije, prehranske posebnosti …): ______________________________________
(Informacija nam bo omogočila, da poskrbimo za varnost vašega otroka v povezavi z njegovimi posebnimi potrebami.)

OZNAČITE UDELEŽBO:
 Oratorij 1. teden (2. – 6. julij); cena: 20 € za enega otroka in 15 € za druge otroke iste družine; Info:
Maja Zelič 070 272 181
 Oratorij 2. teden (9. –13. julij)
 Počitniško varstvo: 16.–20. 7. ___ / 23.–27. 7. ___ / 30. 7.–3. 8. ___/ 6.–10. 8. ___/ 13.–17. 8. ___/
20.–24. 8. ___/ 27. – 31. 8. ___ (označite tudi teden) Cena: 4 € na dan; Info: Jerneja Jene 051 388 781
Brez navedenih podatkov prijava na Oratorij 2018 ali počitniško varstvo ni možna.
Zagotavljamo, da bo društvo Salezijanski mladinski center Sevnica kot izvajalec Oratorija 2018 in počitniškega
varstva in kot upravljavec osebnih podatkov zgoraj navedene podatke obdeloval in hranil izključno za izvedbo
in informiranje o programu Oratorij 2018 in počitniško varstvo. S podatki bomo ravnali skladno z zakonom in
jih ne bomo posredovali tretjim osebam. Vaše podatke bomo hranili do preklica. Hrambo in uporabo podatkov
lahko kadarkoli prekličete na naslovu SMC Sevnica (Glavni trg 15, 8290 Sevnica) ali preko e-pošte: info@smcsevnica.si.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prosimo, izrazite tudi svoje soglasje ali nesoglasje z naslednjimi vrstami obdelave osebnih podatkov vašega
otroka:
Soglašam, da se mojega otroka na programu Oratorij 2018 in počitniško varstvo lahko fotografira za namen
arhiva SMC Sevnica:
DA
NE
Soglašam, da se fotografije otroka z Oratorija 2018 lahko objavi za namen informiranja in promocije Oratorija
v Sevnici in Oratorija Slovenija (na spletu, na televiziji ali v tiskanih medijih):
DA
NE
Soglašam, da otrok lahko nastopa v medijski produkciji Oratorija 2018 za pripravo predstavitvenega videa in
reklamnega materiala:
DA
NE

Kraj in datum: __________________________

Podpis starša ali skrbnika: ______________________

