PRIJAVA V POLETNO PLESNO ŠOLO 2019
Spodaj podpisani
oče/mati/
zakoniti skrbnik prijavljam svojega otroka v program poletne plesne šole v spodaj
navedenem terminu. Poletna plesna šola bo potekala vsak dan od 7.00 do 16.00 ure v
prostorih Plesnega kluba Šinšin in njegovi okolici.

Prosimo obkrožite kateri termin bo obiskoval vaš otrok: (minimalno število prijavljenih na
termin je 5. V kolikor ne bo dovolj prijav, si pridružujemo pravico, da termin odpovemo ter vam vrnemo
denar):

1. termin:

1. julij – 5. julij 2019 (prijave do 26.6.)

2. termin:

8. julij – 12. julij 2019 (prijave do 3.7.)

3. termin:

5. avgust – 9. avgust 2019 (prijave do 31.7.)

4. termin:

19. avgust – 23. avgust 2019 (prijave do 14.8.)

5. termin:

26. avgust – 30. avgust 2019 (prijave do 21.8.)

Cena termina je 150 €*.

-

Člani PK Šinšin 10% popust

-

2. otrok ima 15% popust

-

3. otrok ima 30%

*V ceno je vključeno: malica in kosilo vsak dan, kopanje na bazenu, 5x fizična priprava, 5x
trening (2 različna nivoja).

PODATKI ZA PLAČILO:
Plesni klub Šinšin d.o.o.
Steletova cesta 3

1241 Kamnik
TRR: SI56 0310 3100 0946 057
Namen plačila: IME in PRIIMEK OTROKA

50% cene termina plačate na zgoraj navedeni naslov (ostalih 50% 1. dan aktivnosti)

PODATKI O OTROKU

PRIIMEK in IME OTROKA:
DATUM ROJSTVA:
SPOL OTROKA:

M

Ž

NASLOV STALNEGA PREBIVALIŠČA:
TELEFONSKA ŠTEVILKA STARŠEV:
E-MAIL NASLOV STARŠEV:

Zdravstvene in razvojne posebnosti otroka, katerih poznavanje je nujno za otrokovo
varnost in za delo z otrokom (alergija, vročinski krči, epilepsija, posebnosti v razvoju,
dietna prehrana/posebna prehrana ipd.):

Spodaj podpisani soglašam/ne soglašam (ustrezno obkroži):

•

Fotografiranje otrok pri delu in njihovih dejavnostih (zgolj za interno uporabo).

•

Objavljanje fotografij na spletni strani organizatorja in v sredstvih javnega
obveščanja.

•

Vodenje otrok na kopališče.

•

Otrok se poletne plesne šole udeleži na lastno odgovornost oziroma zanj
odgovarjam starš sam.

OSEBA, KI JE VEDNO DOSEGLJIVA V ČASU AKTIVNOSTI:

IME IN PRIIMEK:

TELEFONSKA ŠTEVILKA:

Spodaj podpisani, jamčim, da so navedeni podatki resnični ter dovoljujem, da Plesni klub
Šinšin podatke uporablja izključno v otrokovo dobro. Prav tako potrjujem, da sem
seznanjen s pogoji plačila.

Datum: _____________________

Podpis staršev / zakonitega skrbnika:

