
Prijavnica 

Mojemu sinu / hčerki _________________________________ dovoljujem, da se udeleži vikenda stega, ki bo potekal od 21. do 
23. aprila 2017 v Strunjanu.  
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 tabornimi pravili in 
bom v tem primeru tudi poskrbel/-a za njegov/njen povratek domov.  
Za nujne primere me lahko dobite na tel.: _______________________ . 
 
Posebnosti:  

 Alergije, bolezni: ___________________________________________________________ 
Otrok jemlje (napišite ustrezna zdravila):  _________________________________________ 
Prehrana (vegetarijanska, brezglutenska): ___________________________________________ 

 
S sabo bom prinesel (ni nujno):      med            marmelado            pašteto             drugo: _________                  Količina: __________ 
 
V nedeljo bomo ob 12.00 prišli na kosilo:     DA           NE                        Dodatno bo na kosilu še: ___________________ (število) 
 
Nazaj lahko poleg svojih peljem  še:________________ skavtov. (V primeru, da kdo od staršev ne more priti, se prosim 
dogovorite z drugimi starši, da vašega otroka nazaj pripelje nekdo drug, ki ima še prostor. Hvala za razumevanje.) 
 

 
V _______________, dne  ___________            Podpis staršev: _______________               Podpis udeleženca: ________________ 
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Osebni podatki na prijavnici se zbirajo v zavarovanje voditeljem, da so seznanjeni z zdravstvenim stanjem, prehrambenimi 

posebnostmi skavta/skavtinje (16. člen ZVOP, Zakon o varstvu osebnih podatkov). Po zaključeni aktivnosti bodo prijavnice z 

osebnimi podatki v skladu z 21. členom ZVOP uničene/izbrisane. 
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