
 
 

PRIJAVNICA ZA TABOR ZA MLADE MED 15. IN 29. LETOM STAROSTI 
POVEJMO TAKO, DA BOMO SLIŠANI 

 

 
PODATKI UDELEŽENCA 
 
PRIIMEK in IME :            
 
 

NASLOV:             
/ulica, poštna številka, pošta/ 
 
 

DATUM IN KRAJ ROJSTVA:      ____________ 
 
 
ŠT. OSEBNEGA DOKUMENTA:_________________________________ 
 
 
TELEFON:       E-NASLOV:     _______ 

                      
 

Želim prejemati e-novice o dejavnostih in programih ZPM Maribor (obkrožite):            DA                        NE 
 
BOLEZNI, ALERGIJE ALI POSEBNOSTI PRI PREHRANI:     _______  
 
 

PODATKI STARŠA/SKRBNIKA (IZPOLNITE, ČE JE UDELEŽENEC MLAJŠI OD 18 LET): 
 
PRIIMEK in IME :            
 
 

NASLOV:             
/ulica, poštna številka, pošta/ 
 

 
TELEFON:       
 
E-NASLOV:     _______                       
 

Želim prejemati e-novice o dejavnostih in programih ZPM Maribor (obkrožite):            DA                        NE 
 
 

TERMIN TABORA: 30. SEPTEMBER-2. OKTOBER 2022  

NAMESTITEV:  
- Sobe so v 1. in 2. nadstropju, dostop ni primeren za gibalno ovirane osebe 
- Sobe so 6-posteljne (pogradi) – kopalnica in WC na hodniku 
 



PRIHOD NA DOM MILOŠA ZIDANŠKA (DMZ) (ustrezno označi): 
 

NA DMZ PRIDEM S SVOJIM PREVOZOM – PRIHOD MED 16:45 IN 17:00  
 

PRIDEM Z ORGANIZIRANIM SPREMSTVOM ZPM MARIBOR S POHORSKO VZPENJAČO – ZBOR PRI SPODNJI 
POSTAJI OB 15.30 URI – na vrhu polurni sprehod do Doma Miloša Zidanška  

 

 
TABOR ZAJEMA: 

- dva polna penziona (nočitev, zajtrk, kosilo, večerja), 
- programske dejavnosti v izvedbi ZPM mentorjev in zunanjih strokovnih sodelavcev, 
- spremstvo mentorjev ZPM Maribor, 
- povratno vožnjo z gondolo, 
- team building, družabne in športne dejavnosti. 

 
DODATNE INFORMACIJE 

- Dan prihoda vključuje večerjo, zadnji dan se zaključi s kosilom. Povratek v nedeljo, 2. oktobra, 
ob 16:15 na spodnjo postajo Pohorske vzpenjače. 

- Urnik in dodatna navodila vam posredujemo po prejeti prijavi. 
 
 

ODJAVA OZ. PREKLIC REZERVACIJE: 
- Vljudno vas prosimo, da nas v primeru odjave s tabora obvestite najkasneje 7 dni pred 

odhodom, do 23. septembra. S pravočasnim obveščanjem boste izkazali spoštovanje 
organizatorjem tabora, ki zahteva veliko koordinacije ter vključuje nabavo materiala, priprave 
in čas vseh izvajalcev. 

 

IZJAVLJAM, da sem seznanjen/a:  
- s potekom tabora in pogoji vključitve, 
- da bodo dejavnosti na taboru poleg zaposlenih na ZPM Maribor in strokovnih sodelavcev 

izvajali prostovoljci ZPM Maribor, 
- da moram pred vključitvijo podpisati »OBVESTILO in IZJAVO pred vključitvijo mladostnika na 

tabor POVEJMO TAKO, DA BOMO SLIŠANI« (izjava je dostopna na spletni ZPM Maribor in v info 
pisarni INFO-DUM), 

- se strinjam, da je v primeru poškodbe ali bolezni udeleženca potrebno osebno (v lastni režiji) 
poskrbeti za odhod s tabora domov (enako velja ob neprimernem vedenju udeleženca na 
taboru), 

- da s svojim podpisom jamčim za resničnost podatkov. 
 
 

Datum:           
 

Podpis udeleženca:  ____  __ 
 

Podpis starša/skrbnika (če je udeleženec mlajši od 18 let): __ ______ _____  
 

 

S PODPISOM SOGLAŠAM, da ZPM Maribor uporablja in hrani moje osebne podatke za namen izvajanja 
svoje dejavnosti in obveščanja o aktivnostih. 
ZPM Maribor jamči za varstvo posredovanih podatkov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih 
podatkov. 
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. 


