PRIJAVNICA
POČITNICE 2018 - ZA OSNOVNOŠOLCE

________________________________________ (ime in priimek enega izmed staršev ali zakonitih zastopnikov) s
svojim podpisom izjavljam, da sem seznanjen s pogoji, navedenimi na dnu tega obrazca, in s postopkom izbire
kandidatov. Svojega otroka prijavljam na celotedenski program v naslednjem terminu. (Otroka lahko prijavite na EN
TERMIN, ki ga izberete tako, da v prazno polje zapišete številko 1. Če bi želeli izkoristiti možnost vključitve v dodatni
termin (v primeru prostih mest po zaključku prijav), to označite s številkama 2 in 3 (1 = najbolj želeni termin, 2 = druga
izbira, 3 = tretja izbira). Če bodo po zaključku prijav mesta v posameznih terminih še na voljo, vas bomo o tem obvestili.
Podpisano prijavnico skenirajte ali fotografirajte in jo najpozneje do 20. 5. pošljite na e-naslov leon.tabor@dol.si. Pri
uvrščanju otrok v posamezni termin bomo upoštevali vrstni red (datum in uro) prispelih prijav!
Ko bo vloga obdelana in evidentirana, boste prejeli povratno e-sporočilo z nadaljnjimi navodili glede plačila.

IZBRANI TERMIN (prazno polje pred terminom označite s številko 1 oz. s številkami 1, 2 in 3)
od 26. 6. do 29. 6.
od 2. 7. do 6. 7.
od 27. 8. do 31. 8

Prosimo, da izpolnite vsa obvezna polja (označena z znakom *).
Ime in priimek otroka*
Stalni naslov otroka*
Datum rojstva*
Telefonska številka staršev*
E-naslov staršev*
Ali ima vaš otrok kakršno koli alergijo, za katero
mora organizator vedeti, in katero?*
Ali vaš otrok uživa kakršna koli zdravila ali
prehranske dodatke?*
Ali dovoljujete fotografiranje/snemanje vašega
otroka za namene evidentiranja dogajanja in
poročanja o projektu?*
Nam želite sporočiti še kaj?

-

Rezerva cija termina je potrjena z e-povratnico. O načinu plačila vas bomo obvestili po zaprtju prijav.
Cena tedenskega termina za enega otroka znaša 10 € za otroke s s talnim bivališčem v občini Dol pri Ljubljani
i n 60 € za otroke, ki nimajo s talnega bivališča v občini Dol pri Ljubljani.
Z rezerva cijo termina otroka prijavljate na celotedensko udeležbo v progra mu. Pri jave za posamezne dni v
ra zpisanih terminih niso možne.
Največje število udeležencev je 30. V pri meru prevelikega š tevila prijavljenih otrok bodo i meli prednost
otroci s stalnim bivališčem v občini Dol pri Ljubljani, upoš tevali pa bomo tudi datum prejema prijavnice.
Pri ja ve s prejemamo izključno na e-naslov l eon.tabor@dol.si (skenirana prijavnica).

Kraj, datum in podpis: ________________________________________________________

ZA DODATNE INFORMACIJE IN POJASNILA SMO NA VOLJO PO TEL. (031 339 436) ALI E-POŠTI (leon.tabor@dol.si).

