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PRIJAVNICA NA KARIERNI TABOR OD ŽEPNINE DO PLAČE 

IN IZJAVA STARŠEV ZA MLADOLETNE UDELEŽENCE 

Empatikov karierni tabor Od žepnine do plače je tridnevni tabor za srednješolce in srednješolke, ki se 

odločajo, kako in kje nadaljevati svojo pot izobraževanja. Potekal bo od 19. do 21. julija 2019 v 

Slovenski Istri v vasi Smokvica. 

Za prijavo vas prosimo, da izpolnite spodnji obrazec in si tako rezervirate svoje mesto. Rezervacija 

mesta traja 7 delovnih dni, v tem času vas prosimo, da poravnate prispevek. Po prejemu vašega plačila 

je prijava potrjena. 

Za možnost plačila na obroke nas kontaktirajte preko e-naslova empatiko.zavod@gmail.com.  

Se vidimo v Smokvici! 

Osebni podatki udeleženca/ke 

Ime in priimek: __________________________________ Datum rojstva: ______________________ 

Domači naslov: _____________________________________________________________________ 

Katero šolo trenutno obiskuješ? ________________________________________________________ 

Kateri letnik obiskuješ v šol. l. 2018/19? _________________________________________________ 

Katero/a področje/a študija te najbolj zanima/jo? ___________________________________________ 

Posebnosti pri hrani: _________________________________________________________________ 

Ostale posebnosti, o katerih bi radi obvestili vodstvo tabora: 

__________________________________________________________________________________ 

GSM: ____________________________  e-naslov: ________________________________________ 

□ Izjavljam, da sem seznanjen, da se bodo moji osebni podatki obdelovali in uporabili 

izključno za namen izvedbe kariernega tabora Od žepnine do plače. 

 

□ Izjavljam, da sem seznanjen, da se bodo moji slikovni in video posnetki s tabora Od žepnine do 

place uporabili v medijih Zavoda Empatiko s ciljem obveščanja in promoviranja aktivnosti. 

 

Kraj in datum:       Podpis: 
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Izjava staršev za mladoletne udeležence 

S svojim podpisom potrjujem in soglašam, da se moj otrok udeleži kariernega tabora Od žepnine do 

plače, ki bo potekal od 19. do 21. julija 2019 v Smokvici. Seznanjen sem z načinom in pogoji plačila 

(https://empatikozavod.wixsite.com/odzepninedoplace), seznanjen sem z vsemi potencialnimi 

nevarnostmi, ki se lahko zgodijo na poletnem taborjenju pri izvajanju aktivnosti in dovoljujem, da se 

moj otrok udeleži teh aktivnosti. V primeru nezgode ali izbruha bolezni dovoljujem nujno oskrbo, 

prevoz z osebnim avtomobilom v najbližji zdravstveni dom. 

Ime in priimek starša oz. skrbnika: ______________________________________________________ 

e-mail naslov: _________________________ GSM: ________________________________________ 

□ Izjavljam, da sem seznanjen, da se bodo osebni podatki mojega otroka obdelovali in 

uporabili izključno za namen izvedbe kariernega tabora Od žepnine do plače. 

 

□ Izjavljam, da sem seznanjen in se strinjam, da se bodo slikovni in video posnetki mojega otroka 

s tabora Od žepnine do place uporabili v medijih Zavoda Empatiko s ciljem obveščanja in 

promoviranja aktivnosti. 

 

 

Kraj in datum:       Podpis: 

https://empatikozavod.wixsite.com/odzepninedoplace

