
 
 

PRIJAVNICA ZA BREZPLAČNO POČITNIŠKO VARSTVO  
V PRVOMAJSKIH POČITNICAH  

Center za družine Špajza modrosti, Ulica heroja Lacka 3, Ptuj 
 

IME IN PRIIMEK STARŠA ALI SKRBNIKA:   

IME IN PRIIMEK OTROKA:  

DATUM ROJSTVA OTROKA:   

NASLOV:   

TELEFON STARŠA ALI SKRBNIKA:   

E-POŠTA STARŠA ALI SKRBNIKA:   

PODPIS STARŠA ALI SKRBNIKA:  
 

 

ZDRAVSTVENE IN DRUGE POSEBNOSTI 
OTROKA (GLEDE HRANE):  

 

 
 

AKTIVNOSTI SO PRIMERNE ZA OSNOVNOŠOLCE OD 1. DO 6. RAZREDA IN 
 BODO POTEKALE OD 7. 30 DO 15.30  

(ZA MALICO IN KOSILO JE POSKRBLJENO) 
 
(PROSIMO USTREZNO OZNAČITE DNEVE): 
 

OZNAČITE 
DNEVE- X  

DAN PRIHOD OTROKA ODHOD OTROKA 

 PONEDELJEK, 26. 4. 2021   

 SREDA, 28. 4. 2021   

 ČETRTEK, 29. 4. 2021   

 PETEK, 30. 4. 2021   

 



 

 

S prijavo se strinjam z naslednjimi opombami:  

- S podpisom dovoljujem, da se moj otrok udeleži počitniških aktivnosti, ki jih izvaja 

Center za družine Špajza modrosti (Ljudska univerza Ptuj).  

- S podpisom potrjujem, da so storitve za otroka v celoti brezplačne. 

- Otrok je v času trajanja aktivnosti v varstvu mentorjev Centra za družine Špajza 

modrosti.  

- Center za družine Špajza modrosti ne prevzema odgovornosti za otroka na poti v 

družinski center ter iz njega.  

- Center za družine Špajza modrosti ne prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe 

otroka v času aktivnosti, ki bi nastale kot posledica običajne igre ter v primeru višje 

sile. 

 

SEZNANITEV IN SOGLASJE O UPORABI OSEBNIH PODATKOV 

 S podpisom prijavnice jamčim za resničnost navedenih podatkov v prijavnici.  

 S podpisom potrjujem, da sem seznanjen, da javni zavod Ljudska univerza Ptuj in Center za družino Špajza 

modrosti v skladu z veljavno zakonodajo o varovanju osebnih podatkov zbirata, uporabljata in hranita moje 

osebne podatke za namen izvedbe aktivnosti, vodenja evidenc,  izdelave dokumentov in poročanje financerjem 

ter drugim pristojnim nadzornim organom. 

 S podpisom potrjujem, da sem seznanjen in soglašam, da javni zavod Ljudska univerza Ptuj in Center za 

družine Špajza modrosti  zbrane  osebne podatke obdelujeta v statistične, razvojno in znanstveno-raziskovalne 

namene za spremljanje izobraževalne dejavnosti. Obdelovanje mojih osebnih podatkov v te namene dovoljujem 

v obliki, iz katere ne bo razvidna moja identiteta.  

 S podpisom soglašam, da javni zavod Ljudska univerza Ptuj in Center za družine Špajza modrosti objavita  

fotografije in posnetke, ki nastanejo med izobraževanjem/dogodkom/aktivnostjo, za promocijske namene in 

informiranje širše javnosti o izobraževalni dejavnosti javnega zavoda Ljudske univerze Ptuj in Centra za družine 

Špajza modrosti.  Soglasje lahko kadarkoli prekličem na: info@lu-ptuj.si. 

 S podpisom soglašam, da javni zavod Ljudska univerza Ptuj in Center za družine Špajza modrosti vodi in 

uporablja v prijavnici naveden elektronski naslov in telefonsko številko za namen obveščanja o aktualnih 

aktivnostih in dogodkih javnega zavoda Ljudske univerze Ptuj in Centra za družine Špajza modrosti. Soglasje lahko 

kadarkoli prekličem na: info@lu-ptuj.si. 

Datum: 
 

Lastnoročni podpis: 
 
 

 

IZPOLNJENO PRIJAVNICO ODDATE v Centru za družine Špajza modrosti, Ulica heroja Lacka 3 ali na Ljudski 

univerzi Ptuj, Mestni trg 2, 2250 Ptuj. Lahko jo skenirano pošljete tudi po e-pošti info@lu-ptuj.si.  
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