Kulturno umetniško društvo Coda
info@kud-coda.org, www.kud-coda.org,
facebook.com/kudcoda, 031 230 691

Pri ročnem izpolnjevanju uporabljajte velike tiskane črke.
Podpisan(a)* (ime, priimek):
naslov* (ulica, hiš. štev., kraj,
pošt. št. in naziv pošte):
tel. št*: (doma, mobilna):
e-naslov*:
št. oseb. dok.*:
davčna številka*:
sem (ustrezno označi – podčrtaj ali obkroži) starš/skrbnik, dovoljujem uporabo navedenih osebnih podatkov in
izjavljam, da bom dosegljiv(a) na telefonski številki za obveščanje v nujnih primerih. V primeru, da to kljub tej
izjavi ne bi bilo mogoče, pooblaščam (ustrezno označi – podčrtaj ali obkroži) nadomestno osebo: mater / očeta /
babico / dedka / so-skrbnika / drugega sorodnika / pooblaščenca:
ime in priimek*:
naslov* (ulica, hiš. štev., kraj,
pošt. št. in naziv pošte):
tel. št*: (doma, mobilna):
e-naslov*:
št. oseb. dok.*:
ki soglaša s posredovanjem in uporabo njegovih osebnih podatkov in s podpisano izjavo, s katero je seznanjen
in prevzema odgovornost enako obvezujoče kot podpisnik prijavnice in priložene izjave, kar potrjuje z
lastnoročnim podpisom:

Podpisan(a) na glasbeni tabor Skupaj na 440 Hz, ki bo potekal od 26. do vključno 29. 10. 2019 v Počitniškem
domu, VIRC Materada 38, Poreč, Hrvaška, prijavljam otroka/varovanca:
Ime in priimek otroka*:
datum rojstva*:
državljanstvo*:
št. oseb. dok.*:
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kraj izdaje oseb. dok.*:
naslov stalnega prebivališča*
(ulica, hiš. štev., kraj, pošt. št.
in naziv pošte):
spol*:
glasbena dejavnost* (vpišite
inštrument, ki ga otrok igra):
prehranske posebnosti otroka / varovanca (ustrezno označiti ali dopolniti):
A – vegetarijanski obroki

B – veganski obroki

C – občutljivost na laktozo

druge posebnosti:
A - navade
B – psihosomatske posebnosti
C – vzgojne posebnosti
Podpisnik / podpisnica prijavnice sem plačnik / plačnica kotizacije v višini 164,00 EUR, ki bo na podlagi izdanega
računa s strani KUD Coda poravnana najkasneje do 15. oktobra 2019. Podpisano prijavnico in izjavo oddate na
info@kud-coda.org v pdf formatu ali po pošti na naslov: KUD Coda, Kamniška ulica 2, 2000 Maribor.

Kraj, datum:

1

Podpis starša/ skrbnika1:

S podpisom Prijavnice starš / skrbnik soglaša, da lahko KUD Coda, https://www.kud-coda.org/, za potrebe priprave in za izvedbo ter post produkcijo

glasbenega tabora Skupaj na 440 Hz ter za čas od datuma oddaje prijavnice do zaključka omenjenega dogodka uporablja vse navedene osebne podatke

oseb in otrok / varovancev, ki bodo s te prijavnice prenešeni v skupni seznam vseh udeležencev za potrebno prijavo bivanja v Počitniškem domu, VIRC
Materada 38, Poreč, Hrvaška, in za komunikacijo z njihovimi starši / skrbniki ali z navedeno nadomestno osebo v primeru nedosegljivosti podpisnika

Prijavnice. Podatki s seznama bodo uporabljeni tudi v primeru nezgod ali drugih okoliščin zaradi višje sile. Seznam bo v 30-ih dneh po zaključku
glasbenega tabora uničen, Prijavnica s podatki pa bo v skladu z zakonskimi določili o računovodstvu shranjena najmanj 10 let. Starši / skrbniki se
lahko v skladu z določili GDPR v zvezi z vpogledom v upravljanje z osebnimi podatki obrnejo na e-naslov info@kud-coda.org, za reševanje morebitnih
nepravilnosti pa na Informacijskega pooblaščenca RS. V primeru zahteve za izbris osebnih podatkov pred zaključkom navedenega dogodka, se bo
udeležba otroka / varovanca iz varnostnih razlogov prekinila. Podpisnik Prijavnice je tudi podpisnik izjave, ki je sestavni del Prijavnice.
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Podpisan(a), ime in priimek (velike tiskane črke)

, izjavljam sledeče:

otroka / varovanca bom pripeljal na glasbeni tabor Skupaj 440 Hz (v nadaljevanju tabor) 26. 10. 2019, ob 7.45. uri zbor, ob 8. uri
odhod izpred Vinaga. 29. 10. 2019 bom ob 18.30 uri prišel po otroka / varovanca pred Vinag in ga osebno odpel(a) domov.
strinjam se z uporabo svojih osebnih podatkov in podatkov o nadomestni osebi v primeru moje (ne)napovedane zadržanosti ali
v primeru nedosegljivosti, kakor tudi otrokovih / varovančevih podatkov oddanih na Prijavnica - glasbeni tabor Skupaj na 440 Hz;
soglašam z avdio-video snemanjem in objavo vsebin ter fotografij otroka / varovanca, ki bodo nastale na taboru, objavljene pa

bodo na spletni strani in Facebook profilu KUD Coda ter Zveze prijateljev mladine Maribor, do pisnega preklica na e-naslov:
info@kud-coda.org . Prav tako soglašam z morebitnim nastopom in dajanjem izjav otroka / varovanca za medije;
seznanjen(a) sem tudi s potrebo po ustrezni obutvi za pohode oz. gibanje v naravi in o potrebi po toplih oblačilih za primer
hladnega vremena. Poskrbel(a) bom, da bo otrok / varovanec imel s seboj ustrezno zaščito pred piki komarjev in klopov;
obveščen(a) sem o možnosti zagotovitve posebne prehrane (veganske, vegetarjanske ali hrane brez alergenov) in da bodo otroci

deležni sveže hrane v treh glavnih obrokih z malico (čaj, sadje) ter da nezdravi prigrizki niso zaželeni. Izjavljam, da sem v prijavnici
navedel(a) vse zdravstvene prehranske in druge posebnosti otroka;
z otrokom / varovancem bom v stiku po telefonu zjutraj med 7. in 9. uro in po 19.30. uri zvečer. V primeru višje sile in izrednih
okoliščin pa kadarkoli tudi z vodjo tabora ali prisotnega spremljevalca na številki +385 52440 (Hrvaška, VIRC Poreč);
na povabilo organizatorja tabora se bom udeležil(a) sestanka pred odhodom na tabor;
seznanjen(a) sem, da mora otrok zraven osebne prtljage s seboj prinesti brisače in copate, ki jih bo uporabljal samo v prostorih
počitniškega doma. Posteljnina je na razpolago, vendar bom v primeru občutljivosti otroka / varovanca na posteljne alergene
priložil(a) proti alergijsko posteljnino;
seznanjen sem z dejstvom, da se bo moj otrok / varovanec udeležil tabora, na katerem bodo zanj skrbeli: dva prostovoljna
spremljevalca in trije mentorji. Seznanjen sem tudi z aktivnostmi in z urnikom njihove izvedbe;
strinjam se, da bom v primeru bolezni ali lažje poškodbe osebno oz. v lastni režiji nemudoma prišel po otroka / varovanca in ga
odpeljal domov, v kolikor zdravnik ne odredi drugače;
sprejemam pogoje in hišni red namenjen mladoletnim udeležencem in se zavezujem, da bom v primeru kršitve hišnega reda in
/ ali izrečenega vzgojnega ukrepa zaradi neprimernega vedenja in posledične napotitve domov s strani pedagoških delavcev
nemudoma prišel po svojega otroka / varovanca, oz. bom KUD Coda poravnal stroške prevoza;
zavezujem se za plačilo kotizacije v višini 164 EUR na podlagi izstavljenega računa do 15. 10. 2019 in izjavljam, da sem seznanjen(a)

o možnosti pisne odjave otroka / varovanca do 10. 10. 2019;

seznanjen(a) sem, da preslikano (skenirano) podpisano prijavnico in izjavo lahko oddam v elektronski obliki v pdf formatu na enaslov: info@kud-coda.org ali po navadni pošti na naslov: KUD Coda, Kamniška ulica 2, 2000 Maribor;
poskrbel(a) bom za zavarovanje otroka za primer nezgod / poškodb, saj ta strošek ni vključen v kotizacijo. KUD Coda bo poskrbela
za varnost otrok, vendar za morebitne poškodbe odškodninsko ne odgovarja.
Kraj, datum:

2

Podpis starša / skrbnika2:

Ta izjava je sestavni del prijavnice za glasbeni tabor Skupaj na 440 Hz. V kolikor starši ne podpišejo te izjave, si KUD Coda pridružuje pravico, da

zavrne udeležbo otroka / varovanca. KUD Coda zbira, obdeluje in varuje osebne podatke na način in v obsegu, kot je navedeno v drobnem tisku na
prijavnici in je v skladu z nacionalnimi zakonskimi določili in z Uredbo GDRP ter z povezanimi internimi akti KUD Coda.
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Glasbeni tabor Skupaj na 440 Hz, 26. – 29. oktober 2019
Datum in trajanje (od – do)

sobota, 26. 10. 2019

nedelja in

ponedeljek, 27. – 28.
10. 2019

torek, 29. 10. 2019

Aktivnosti

13:00 – 13:30

Kosilo

13:30 – 15:00

Namestitev in počitek

15:00 – 16:00

Spoznavanje in uvodno druženje

16:00 – 18:00

Glasbene delavnice

18:00 – 19:00

Skupna igra – vaje v skupinah

19:00 – 20:00

Večerja

20:00

Družabne igre – sproščanje, nočni počitek

07:30 – 08:00

Vstajanje, jutranja higiena in telovadba

08:00 – 09:00

Zajtrk

9:00 – 13:00

Družabne igre, glasbene delavnice, izdelovanje glasbila

13:00 – 14:30

kosilo in počitek

14:30 – 19:00

Glasbene delavnice, vaje za nastop na zaključku letovanja

19:00 – 20:00

Večerja

20:00 – 21:30

Druženje, sproščanje, nočni počitek

07:30 – 08:00

Vstajanje, jutranja higiena in telovadba

08:00 – 09:00

Zajtrk

09:00 – 12:00

Vaje za zaključni nastop, zaključno druženje

12:00 – 13:00

Kosilo in odhod

Mentorji bodo mlade glasbenike spodbujali in poskušali v program vplesti čim več svežih idej mladih glasbenikov.
Hkrati jim bodo Ponudili potrebno strokovno znanje, da bodo z lahkoto in v sproščenem vzdušju sodelovali na
delavnicah in skupaj ustvarili avtorsko pesem.
Pravila sodelovanja za udeležence
•

V prostorih in okolici Doma Miloša Zidanška se spoštuje hišni red in druga navodila uporabe (v prostorih
uporabljamo copate ali obutev samo za notranjščino, za seboj pospravljamo smeti in ločujemo odpadke
skladno z navodili, za seboj se pospravi postelja, v spalnicah in skupnih prostorih pa se vzdržuje red);

•

Dosledno se spoštuje navodila pedagoških spremljevalcev in strokovnih mentorjev, ki lahko v primeru
ponavljanja kršitev ukrepajo tudi s prekinitvijo udeležbe;

•

Od udeležencev se pričakuje aktivno ustvarjanje v prijateljskem vzdušju;

•

Udeleženci skupaj z mentorji uresničijo skupni cilj – ustvarijo avtorsko pesem in jo na zaključku
predstavijo staršem, prijateljem in medijem.

Častna prisega
Udeležence glasbenega tabora Skupaj na 440 Hz takoj ob prihodu čaka skrivnostna častna prisega.

