
Prijavnica za zimovanje - PAŠKI KOZJAK 2020 

Zimovanje bo potekalo od sobote, 22.2.2020, do torka, 25.2.2020.  

(prijavnica za eno osebo) (Če sem star manj kot 18 let zame izpolnijo starši)  

Na ZIMOVANJE 2020 se prijavljam in obljubljam, da bom priden:  

Ime in priimek: 
______________________________________________________________________ Naslov: 
____________________________________________________________________________ Kraj in 
datum rojstva : ____________________________ Telefonska številka: ___________________ 
Elektronski naslov:____________________________________ Sem (podčrtaj): vsejed, vegetarijanec 
Kronične bolezni, alergije, redna zdravila, druge omejitve, dieta: _____________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
  

Spodaj podpisani/a ___________________ mama/oče otroka ____________________ ki se bo 
udeležil/a letošnjega zimovanja Paški Kozjak 2020 Rodu Belega konja dovoljujem, da se moj otrok 
udeleži v okviru zimovanja pripravljenih izletov, da se udeleži dejavnosti v naravi, da se vozi v 
spremstvu vodnikov in vodnic in potuje z avtobusom, osebnim avtomobilom oz. vlakom, da se 
fotografije, na katerih je moj otrok objavijo na spletu ali v fotoalbumu taborjenja, da se otrokovi osebni 
podatki obdelujejo za namen evidence, organizacije ter izvedbe aktivnosti taborjenja in za vse uradne 
prijave. Dovoljujem, da vodstvo taborjenja oskrbi manjše poškodbe (odrgnine, udarnine) in pike žuželk 
(ose, klopi) ter otroku v skladu z navodili za uporabo proizvajalca da analgetik (Lekadol, Daleron, 
Aspirin,..). V primeru neurgentnih stanj, ki bi zahtevala zdravniško oskrbo, dovoljujem prevoz otroka 
do najbližjega zdravstvenega doma. V primeru urgentnih stanj bo vodstvo taborjenja zagotovilo prevoz 
z reševalnim vozilom. Ta izjava velja kot dovolilnica za spremstvo. Nadalje izjavljam, da sem se s svojim 
otrokom pogovoril o primernem obnašanju na taborjenju in prevzemam odgovornost za posledice, ki 
bi nastale v primeru, da moj otrok pri izvajanju aktivnosti ne bi upošteval navodil vodstva taborjenja. 
Taborniški Rod belega konja odvezujem odgovornosti v zvezi z morebitnimi telesnimi poškodbami, ki 
bi otroku nastale pri izvajanju aktivnosti, pri katerih je bila zagotovljena dovolj visoka stopnja varnosti 
oziroma so dana dovolj natančna navodila in opozorila, ki pa jih otrok navkljub opominom ni upošteval, 
v zvezi z izgubo in poškodbami opreme, ki jo bo imel moj otrok s seboj na taborjenju, zlasti tiste 
opreme, ki je bila odsvetovana v seznamu opreme za taborjenje. V primeru neupoštevanja navodil in 
opominov vodstvu zimovanja dovoljujem, da otroka izloči iz aktivnosti oziroma da otroka v primeru 
hujši disciplinskih kršitev, ki ogrožajo njega in/ali druge taboreče in jih povzroča navkljub pogovoru in 
opominom izloči iz taborjenja. V tem primeru ga bom prišel/a iskat na prostor zimovanja. Obvezujem 
se, da bom v primeru, da bo moj otrok poškodoval oziroma uničil opremo v lasti taborniških rodov ali 
opremo drugih taborečih, povrnil vso nastalo škodo in s tem povezane stroške. Izjavljam, da sem 
vodstvo zimovanja pisno obvestil o vseh morebitnih zdravstvenih posebnostih in posebnih potrebah 
mojega otroka na prijavnici za zimsko taborjenje.  

Kraj in datum:___________________________ Podpis:_____________________________________ 

 


