INFORMACIJE ZA STARŠE/SKRBNIKE OTROK, KI SE UDELEŽUJEJO ORGANIZIRANIH
DEJAVNOSTI ZPM MARIBOR V DOMU USTVARJALNOSTI MLADIH (DUM)
Dragi starši oz. skrbniki otrok – udeležencev v organiziranih dejavnostih ZPM Maribor
Z namenom, da bo vaš otrok preživel lepe, sproščujoče in varne trenutke v programih Zveze prijateljev
mladine (ZPM) Maribor, vas želimo seznaniti z osnovnimi pravili in napotki za brezskrbno preživljanje dni na
delavnicah, izletih in prireditvah, ki smo jih oblikovali na podlagi naših dolgoletnih izkušenj. Vsem
udeležencem, tudi vašemu otroku, želimo ponuditi enake pogoje in jim želimo le najboljše, zato vas
prosimo, da informacije pazljivo preberete in upoštevate, z obveznim podpisom priložene izjave pa nam
podate vaše soglasje, da ste s pravili, navodili, priporočili in načinom izvedbe programa strinjate.
Informacije z izjavo prejmete ob prvi vključitvi otroka v naše dejavnosti, objavljene pa so tudi na naši spletni
strani http://zpm-mb.si/programi/pocitnice-s-prijatelji-dum-maribor/ in v prostorih ZPM Maribor – Domu
ustvarjalnosti mladih (DUM) Maribor, kjer se dejavnosti tudi odvijajo.
1. Programe pripravijo strokovni sodelavci ZPM Maribor. Pri tem upoštevamo naše izkušnje ter želje
otrok in mladostnikov, ki v programih sodelujejo. Trudimo se, da aktivnosti izvajamo na način, da je
večini otrok udeležba zanimiva, počutje ugodno in sproščujoče ter spodbujana njihova ustvarjalnost.
Na prvo mesto pa postavljamo varnost vseh udeležencev.
2. Dejavnosti so primerne za otroke od 6 leta dalje, razen če v programu ni drugače navedeno. Če je
vaš otrok mlajši, vas prosimo, da ga na izletih in delavnicah spremlja odrasla oseba, ki ji zaupate vi in
otrok (babica, dedek, polnoletni brat ali sestra ...).
3. Programi so pestri in polni doživetij, zato otroci ne potrebujejo različnih pripomočkov za zabavo
(video igrice, telefoni, dlančniki, predvajalniki glasbe …), dragocenosti (nakit, ure…) in večje količine
denarja. V primeru, da je otrok kljub temu ''opremljen'' s temi predmeti, ne odgovarjamo za izgubo
ali poškodbo le-teh.
4. V času, ko so otroci vključeni v dejavnosti, njihove mobilne telefone hranimo na varnem mestu,
vsak otrok pa si ob prvi vključitvi izdela dekorativno vrečko ali škatlo za hrambo svojega telefona.
5. Izvedbo dejavnosti pogosto fotografiramo. Fotografije objavimo na spletu, v glasilu ali zloženkah.
Radi nas obiščejo tudi novinarji (časopis, radio, TV), ki z otroki poklepetajo, jih posnamejo in objavijo
prispevke v svojih medijih. S podpisom izjave soglašate z objavami v javnih medijih.
6. Boljše poznavanje vašega otroka pomeni tudi njegovo lažje vključevanje v naše aktivnosti, zato nas
obvezno opozorite na morebitne zdravstvene in druge posebnosti vašega otroka (alergije, bolezen,
hiperaktivnost, morebitno prepoved približevanja enega od staršev …). Otroka za vključitev
motivirajte, tako bo njegova vključitev med vrstnike in v posamezne aktivnosti uspešnejša.
7. Pri izbiri dejavnosti, v katere se bo vključil vaš otrok, upoštevajte njegov značaj, želje in potrebe.
Nekateri se namreč nikoli ne naveličajo ustvarjanja, spet drugi potrebujejo več gibanja in športnih
aktivnosti, tretji se radi potepajo in raziskujejo. V primeru, da bo vaš otrok v naši družbi dalj časa (to
velja zlasti za počitniški čas), priporočamo, da se najprej udeleži krajšega izleta in nato še ustvarja v
delavnicah. Tako bo njegov dan zanimiv in raznolik. V vsakem primeru pa naj ima s seboj malico in
dovolj pijače (vode).
8. Ustvarjalne DELAVNICE vodijo usposobljeni mentorji, zunanji sodelavci in prostovoljci. Za udeležbo
na delavnicah priporočamo, da so mladi ustvarjalci primerno oblečeni, saj pri ustvarjanju lahko
''pobegne'' tudi kakšna kapljica barve ali lepila. Za poškodbe pri ustvarjalnem delu ter poškodbe
oblačil in obutve ne odgovarjamo.

9. Udeležba na delavnicah NI organizirano varstvo. Vaš otrok se lahko prosto giblje med delavnicami,
glede na njegove trenutne interese, zato ne moremo odgovarjati, če otrok zapusti naše prostore.
Priporočamo, da se z otrokom dogovorite za uro, ko ga boste vi, ali od vas napotena oseba prišla
iskat.
10. Spremljevalci na kratkih in celodnevnih IZLETIH so prostovoljci naše organizacije, ki so opravili
program usposabljanja in so podučeni o pravilih za varen potek dejavnosti. V skupini do 12 otrok sta
prisotna dva spremljevalca, pri večjem številu pa najmanj en spremljevalec na 12 otrok. Sredin izlet
vodi ena od koordinatoric dejavnosti, zaposlena pri ZPM Maribor.
11. Izleti so namenjeni raziskovanju, druženju in igri, zato za sproščeno uživanje na potepih
priporočamo udobna športna oblačila in obutev, malico in dovolj pijače (vode).
12. V primeru, da je izlet organiziran v tujino, potrebuje otrok veljaven potni list ali osebno izkaznico.
13. Kadar potujemo z avtobusom, je število udeležencev omejeno. Ker je zainteresiranih pogosto več,
kot je prostih mest, moramo koga tudi odkloniti, zato nam je še posebej žal, če ne pridejo vsi in
ostanejo sedeži prazni. Pričakujemo, da nas o morebitni odpovedi udeležbe pravočasno obvestite
in s tem omogočite, da se bo izleta lahko udeležili kdo drug.
14. Ob prijavi na dejavnosti vas prosimo za vaše kontaktne podatke, katere bomo uporabili zgolj za
obveščanje o dejavnosti ZPM Maribor (na podlagi vašega pisnega soglasja – podpis priložene
izjave) in za primer, ko vas moramo informirati o poteku dejavnosti, ki se je otrok trenutno
udeležuje (zamuda, poškodba …).
15. V primeru nepredvidljivih razmer si pridržujemo pravico do spremembe ali odpovedi dejavnosti.
16. Udeležba v dejavnostih ZPM Maribor je na odgovornost staršev. Prosimo vas, da otroka podučite o
tem, kakšne so njegove dolžnosti in kaj od njega pričakujejo ostali udeleženci. O morebitnem
neprimernem vedenju otroka, neupoštevanju pravil, ogrožanju sebe in drugih udeležencev, vas
bomo obvestili. Ob ponavljajočih prekrških se lahko v skrajnem primeru odločimo tudi za otrokovo
napotitev domov na stroške staršev oz. skrbnikov ali za prepoved vključevanja v programe.
17. V primeru, da imate dodatna vprašanja, pripombe ali želje, vas vabimo, da nam jih zaupate. Obrnete
se lahko na koordinatorici dejavnosti pri ZPM Maribor Kornelijo Kaurin in Mašo Dobrina, na tel. št.
041 532 119 in 051 363 352 ali na e-naslovih kornelija@zpm-mb.si in masa.dobrina@zpm-mb.si.
Božidar Raušl,
sekretar ZPM Maribor

Maribor, junij 2018

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IZJAVA STARŠA/SKRBNIKA
Ime in priimek starša/skrbnika: …………………………………………………………………………........................ Tel. št.: ……..………………………………
Naslov: …….……………………………………………………………………………………………… E-naslov: ……………………………………………………………………
Podpisani/a, starš/skrbnik otroka (ime in priimek otroka) ………………………………………………………………………….. izjavljam, da sem
seznanjen/a z informacijami za starše/skrbnike otrok, ki se udeležujejo organiziranih dejavnosti ZPM Maribor in sprejemam
priporočila, navodila in pravila ZPM Maribor ter soglašam z načinom izvedbe programa.
Datum in podpis: ……………………………………………………………………….
S PODPISOM SOGLAŠAM, da organizacija uporablja in hrani moje osebne podatke za namen izvajanja svoje dejavnosti in
obveščanja o aktivnostih.
Datum in podpis: ……………………………………………………………………….

Uporabo osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličete. Imate pravico do dostopa in popravka podatkov, izbrisa, omejitve obdelave,
prenosljivosti podatkov, ugovora. Za uveljavljanje pravic v zvezi v varstvom osebnih podatkov pišite na: zpm@zpm-mb.si.

