
Prijavnica na zimovanje Freisinške čete 2016 
 
Mojemu sinu / hčerki _________________________________ dovoljujem, da se udeleži zimovanja Freisinške 

čete, ki bo potekalo od 19. do 21. februarja v Brezovici pri Ljubljani. 

 
S svojim podpisom potrjujem, da sem seznanjen z načinom dela na skavtskih aktivnostih, skavtskimi zakoni in 

načeli in prevzemam odgovornost za dejanja, ki jih bo moj/-a sin/hči storil/-a v nasprotju s temi načeli ali v 

nasprotju s pravili zimovanja in bom v tem primeru tudi poskrbel/-a za njegov/njen povratek domov. S 

podpisom potrjujem tudi, da se odpovedujem kakršnikoli tožbi proti voditeljem zimovanja zaradi kakršne koli 

stvari, ki se bo zgodila v času akcije.  

 
Za nujne primere me lahko dobite na tel.: _______________________ .  

 
Posebnosti:  

● Alergije, bolezni: ___________________________________________________________ 
 

● Otrok jemlje (napišite ustrezna zdravila):  _________________________________________ 
 

● Ostale težave otroka (razne poškodbe, zlomi):_______________________________________  

 

● Starši: v nedeljo, 21. 2. 2016  pridem:  DA    NE       Poleg svojih otrok lahko peljem še: _______(število) 
 

 

Dne:____________________                   Podpis staršev: _________________________ 
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