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PRISTOPNA IZJAVA 
 

                                    

Ime in priimek otroka                                                                                       Kraj in datum rojstva otroka 

 

Naslov otroka 

 

Razred in šola, ki jo obiskuje otrok 

 

Telefonska številka otroka, če jo ima                       E-naslov otroka za prejemanje sporočil in obvestil                           

Za člane mlajše od 18 let izpolni starš oz. zakoniti zastopnik 

 

 

Ime, priimek in naslov starša oz. zakonitega zastopnika 

 

Telefonska številka in e-naslov starša oz. zakonitega zastopnika za komunikacijo ter prejemaje sporočil in obvestil 

S podpisom te pristopne izjave kot uradnega dokumenta za vpis, se včlanjujem v Društvo tabornikov Rod belega 

konja in izjavljam, da izpolnjujem vse pogoje za članstvo ter da sem seznanjen s pravicami in dolžnostmi članov. S 

podpisom dovoljujem da se moji osebni podatki navedeni na pristopni izjavi zbirajo, obdelujejo ter posredujejo 

znotraj društva ter izven za potrebe izdaje in distribucije revije Tabor ter vpisa podatkov v bazo, ki jo vodi in 

upravlja ZTS, vse v skladu z veljavnimi predpisi. Prav tako izrecno dovoljujem fotografiranje in snemanje ter javno 

objavo na taborniških komunikacijskih kanalih (spletna stran rodu, FB rodu, spletna stran taborniki.si, FB 

taborniki.si, revija Tabor, spletna stran ZTS ter drugi kanali, kjer se predstavlja društvo tabornikov RBK) za namen 

promocije taborniških dejavnosti zunanjim in notranjim javnostim. Pri mlajših od 18 let s svojim podpisom kot 

starš oz. zakoniti zastopnik z vsem navedenim soglašam, prav tako soglašam s tem, da se moj otrok v okviru rodu 

v času članstva lahko udeležuje tekmovanj, pripravljenih izletov, prenočevanj na prostem, dejavnosti v naravi, da 

se vozi v spremstvu vodnik oz. vodstva in potuje z avtobusom, osebnim avtomobilom oz. vlakom. Ta izjava velja 

kot dovolilnica za spremstvo. Nadalje izjavljam, da sem se s svojim otrokom pogovoril o primernem obnašanju in 

prevzemam odgovornost za posledice, ki bi nastale v primeru, da moj otrok pri izvajanju aktivnosti ne bi upošteval 

navodil vodnika oz. vodstva. 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 națančna navodila in opozorila, ki pa jih otrok navkljub opominom ni upošteval, 

v zvezi z izgubo in poškodbami opreme, ki jo bo imel s seboj. 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. 

V Sl. Konjicah, dne   

                                              Podpis otroka                                                                                                                                                                      

 

                                                                                                       Podpis starša oz. zakonitega zastopnika   

        


