IZLET (obkroži):

BAZEN

MORJE

PLANINSKI IZLET

VODNI PARK

Ime in priimek otroka:_______________________________
Datum rojstva: ____________________

Tel. št. staršev: ____________________

Zdravstvene in razvojne posebnosti, katerih poznavanje je nujno za otrokovo varnost in za delo z otrokom
(alergije, zdravstvene težave, dietna prehrana ipd.):

__________________________________________________________________________
OCENA PLAVANJA (obkroži):
1 – Plava samo z rokavčki.
2 – V vodi do višine bokov plava brez rokavčkov, v globji pa z rokavčki.
3 – V globoki vodi plava brez rokavčkov. Samostojno preplava 20 metrov.
4 – V globoki vodi samostojno preplava do 50 metrov.
5 – Samostojno preplava več kot 50 metrov. Skače v vodo z višine najmanj 1 metra.

PRIJAVNICE IN DENAR ZA IZLETE JE POTREBNO
ODDATI DO DNEVA PRED IZLETOM DO 12.00!
IZJAVA 1
S prijavo otroka na izlet soglašam z avtobusnim prevozom svojega otroka na zgoraj navedeni izlet ter
vsebinami in aktivnostmi na izletu.

IZJAVA 2 (IZPOLNITE SAMO V PRIMERU, DA GRE OTROK PO IZLETU DOMOV SAM)
Otrok bo po končanem izletu odšel sam in sicer ob _______. uri.

IZJAVA 3
S prijavo otroka na izlet v sklopu Poletnega vklopa in spodnjim podpisom soglašam, da se otroka lahko fotografira/snema in
se fotografija/posnetek uporabi za objave na spletnih straneh in Facebook straneh Zavoda Ivana Cankarja Vrhnika,
VisitVrhnika in Naš časopis/mojaobčina.
Obvezujem se, da bo otrok dosledno spoštoval in izvajal vsa določila in pravila, ki jih določa organizator. Potrjujem, da se
otrok vpiše v program po lastni želji, pri tem pa se organizator obvezuje, da strokovni kader otroka ne bo izpostavljal
rizičnim situacijam. Seznanjen sem, da organizator ni odgovoren za nezgodo otroka oz. posledico nezgode, ki bi nastala
zaradi naključja, udeležbe pri organizirani aktivnosti, zlasti pa zaradi otrokovega neupoštevanja navodil vzgojiteljev ali
drugega otrokovega samovoljnega ravnanja. Prevzemam tudi vso odgovornost za škodo, ki bi jo otrok povzročil tretji osebi.
Soglašam tudi, da organizator za kosilo pobira denar, gostinci pa izdajo skupni račun za vse.

Podpis staršev/skrbnika:

