
 
 
 

IZJAVA STARŠEV/SKRBNIKOV  
O SEZNANITVI S POTEKOM POČITNIŠKIH DEJAVNOSTI  
 
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 dejavnostih, 
ki smo jih oblikovali na podlagi naših dolgoletnih izkušenj. Vsem udeležencem, tudi vašemu otroku, želimo 
ponuditi enake pogoje in jim želimo najboljše, zato vas prosimo, da informacije pazljivo preberete in 
upoštevate, s PODPISOM PRILOŽENE IZJAVE pa nam podate vaše soglasje, da ste s pravili, navodili, priporočili in 
načinom izvedbe programa strinjate. Izjavo, ki je objavljena na naši spletni strani in na voljo v info pisarni INFO-
DUM v Domu ustvarjalnosti mladih (DUM) Maribor, izpolnite in podpišite ob prvem obisku.  

1. Dejavnosti so primerne za različne starostne skupine. Če je vaš otrok mlajši od 6 let in še ni samostojen, 
naj ga na izletih in delavnicah spremlja odrasla oseba, ki ji zaupate vi in otrok.   

2. Letos se lahko odločate med naslednjimi počitniškimi programi: brezplačne dejavnosti (ustvarjalna 
delavnica/igralnica, tematske delavnice in izleti), varstvo in varstvo s sredinim izletom, sredini izleti,  
program Prileti na Pohorje! in delavnice za mlade. ŠTEVILO UDELEŽENCEV JE OMEJENO, zato je NA VSE 
DEJAVNOSTI OBVEZNA PREDHODNA PRIJAVA. Na brezplačne dejavnosti se prijavite preko e-pošte 
info.dum@zpm-mb.si ali telefona (02 229 94 50, 040 433 511), za varstvo in program Prileti na Pohorje! 
pa je potrebno izpolniti prijavnico, ki je objavljena na naši spletni strani in dostopna v informacijski 
pisarni INFO-DUM. V primeru odpovedi je OBVEZNA PRAVOČASNA ODJAVA, saj s tem omogočite, da se 
bo dejavnosti lahko udeležil kdo drug.  

3. Ob prihodu otroka pospremite do informacijske pisarne INFO-DUM v pritličju, od koder ga bomo 
usmerili do prostora, kjer se dejavnost odvija oz. do mesta zbirališča za izlete. Ob prihodu nas obvestite 
ali lahko otrok po končani dejavnosti sam odide domov. Ker brezplačne dejavnosti ne vključujejo varstva, 
ne odgovarjamo, če otrok predčasno samovoljno zapusti  DUM.  

4. 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. Za 
njihovo izgubo, odtujitev ali poškodbo ne odgovarjamo. 

5. Dejavnosti vodijo mentorji, zunanji sodelavci in prostovoljci, ki so opravili program usposabljanja za delo 
z otroki.  

6. Izvedbo dejavnosti pogosto fotografiramo, fotografije pa objavimo na spletu, v tiskanem glasilu ali 
zloženkah. Obiščejo nas novinarji, ki z otroki poklepetajo, jih posnamejo in objavijo prispevke v svojih 
medijih. S podpisom izjave soglašate z objavami v javnih medijih in medijih ZPM Maribor. 

7. 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 …).  

8. Otroci naj bodo primerno obuti in oblečeni glede na dejavnosti in vremenske razmere. Za poškodbe pri 
ustvarjalnem delu in na izletih ter poškodbe oblačil in obutve ne odgovarjamo.  

9. Udeležba v dejavnostih je na odgovornost staršev. O morebitnem  neprimernem vedenju vašega otroka, 
neupoštevanju pravil, ogrožanju sebe in drugih udeležencev, vas bomo obvestili. Ob ponavljajočih 
prekrških se lahko odločimo za otrokovo napotitev domov ali za prepoved nadaljnjega vključevanja v 
dejavnosti. 

10. Pridržujemo si pravico do spremembe programa, števila udeležencev ali odpovedi dejavnost zaradi  
neugodnih vremenskih razmere ali druge višje sile.  

11. V primeru, da imate vprašanja, pripombe ali želje, vas vabimo, da nam jih zaupate. Obrnete se lahko na 
koordinatorice dejavnosti: Tadejo Dobaj, Kornelijo Kaurin ali Monjo Urbič, na tel. št. 041 532 119 ali 051 
363 351 oz. na e-naslove tadeja@zpm-mb.si,  kornelija@zpm-mb.si in monja@zpm-mb.si.  

 

Maribor, junij 2022  
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IZJAVA STARŠA/SKRBNIKA 

Ime in priimek OTROKA:  …………………………………………………………………………........................ Starost otroka: ………………………………….. 

Naslov : …….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………  

Tel. št. starša/skrbnika: ……..……………………………… , E-naslov: ………………………………………………………………………….………… 

Podpisani/a, starš/skrbnik (ime in priimek) ………………………………………………………………………….. 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 ZPM Maribor 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.  
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