PRIJAVNICA NA KARIERNI TABOR KAŽI-POT IN IZJAVA STARŠEV
ZA MLADOLETNE UDELEŽENCE
Empatikov karierni tabor Kaži-pot je spletni večdnevni dogodek za srednješolce in srednješolke,
ki se odločajo, kako in kje nadaljevati svojo pot izobraževanja. Potekal bo od 20 do 25. julija 2020
preko aplikacije Zoom z zadnjim izbirnim srečanjem v živo v Ljubljani (v kolikor bodo razmere to
dopuščale).
Za prijavo vas prosimo, da izpolnite spodnji obrazec, ga pošljete na sara.bensa@empatiko.si in si
tako rezervirate svoje mesto (več informacij o plačilu: http://www.empatiko.si/dogodki/spletnikarierni-tabor-kazi-pot/). Rezervacija mesta traja 7 delovnih dni, v tem času vas prosimo, da
poravnate prispevek v višini 30eur na Zavod za zboljšanje kvalitete življenja Empatiko,
Smokvica, Smokvica 3, 6272 Gračišče, na račun SI56 6100 0002 2954 13, za sklic uporabite SI99,
v namen pa napišite “Ime in priimek udeleženca” Kaži – pot. Po prejemu vašega plačila je prijava
potrjena, račun vam pošljemo po elektronski pošti.
Osebni podatki udeleženca/ke
Ime in priimek: __________________________________ Datum rojstva: ______________________
Domači naslov: _____________________________________________________________________
Katero šolo trenutno obiskuješ? ________________________________________________________
Kateri letnik obiskuješ v šol. l. 2019/20? _________________________________________________
Katero/a področje/a študija te najbolj zanima/jo? ___________________________________________
GSM: ____________________________ e-naslov: ________________________________________
Ime plačnika: __________________________
Uporabniško ime Facebook (ni obvezno):_____________________________
□

Izjavljam, da sem seznanjen, da se bodo moji osebni podatki obdelovali in uporabili
izključno za namen izvedbe kariernega tabora Kaži-pot.

□

Izjavljam, da sem seznanjen, da se bodo moji slikovni in video posnetki s tabora Kaži-pot
uporabili v medijih Zavoda Empatiko s ciljem obveščanja in promoviranja aktivnosti.

Kraj in datum:

Podpis:

Izjava staršev za mladoletne udeležence
S svojim podpisom potrjujem in soglašam, da se moj otrok udeleži kariernega tabora Kaži-pot, ki
bo potekal od 20. do 25. julija 2020 preko spletne aplikacije Zoom z zaključim izbirnim srečanjem
v živo v Ljubljani (v kolikor bodo razmere to dopuščale). Seznanjen sem z načinom in pogoji plačila
(http://www.empatiko.si/dogodki/spletni-karierni-tabor-kazi-pot/).
Ime in priimek starša oz. skrbnika: ______________________________________________________
e-mail naslov: _________________________ GSM: ________________________________________
□

Izjavljam, da sem seznanjen, da se bodo osebni podatki mojega otroka obdelovali in
uporabili izključno za namen izvedbe kariernega tabora Kaži-pot.

□

Izjavljam, da sem seznanjen in se strinjam, da se bodo slikovni in video posnetki mojega
otroka s tabora Kaži-pot uporabili v medijih Zavoda Empatiko s ciljem obveščanja in
promoviranja aktivnosti.

Kraj in datum:

Podpis:

