
 

Večgeneracijski center Skupna točka, Zaloška 54, 1000 Ljubljana  

T: +386 (0) 40 760 515 E: skupna.tocka@zpmmoste.net   

Projekt sofinancirata Republika Slovenija - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  

in enake možnosti, ter Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.  

Projekt podpirajo: Mestna občina Ljubljana, Občina Grosuplje, Občina Vrhnika, Občina Logatec.  

 
PRIJAVNICA 

 

Otroka prijavljam na POČITNIŠKE DEJAVNOSTI, ki potekajo julija in avgusta 2020 v Ljubljani: 

 

(priimek, ime)___________________________________________________, rojenega (datum) ____________________ ,   

deček - deklica (obkrožite), stalno prebivališče ____________________________________________________________ ,  

pošta ___________________________________, mobilni tel. starša oz. skrbnika:________________________________. 

ŽELENI TERMIN PRIJAVE (zapišite datumsko): _____________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

1. VGC Skupna točka zagotavlja varen, poučen, ustvarjalen, športen, zabaven program in varstvo s celodnevno oskrbo. 
2. Za dragocene predmete, ki jih otrok v času programa poseduje (mobilni telefon, zlatnina, fotoaparat, ura, igrače...) ne 

odgovarjamo. Mobilne telefone bodo med aktivnostmi hranili spremljevalci otrok. 
3. Stranka dovoljuje uporabo multimedijskega materiala za prikaz dejavnosti na spletnih straneh ZPM ali objavo 

počitniških dogajanj v promocijskih materialih ZPM ter v medijih. 
4. Vse dejavnosti, ki jih izvajamo v okviru projekta Večgeneracijski center Skupna točka, so brezplačne. 
5. Stranka zagotavlja, da je otrok vodljiv, sprejemljiv za programe in aktivnosti, ki jih nudimo. V nasprotnem primeru ga 

lahko vrnemo v domačo oskrbo.  
6. Starši se obvezujete, da boste otroku posredovali primerna navodila za strpno obnašanje in spoštovanje pravil. Cigareti, 

alkohol ali drugih opiati niso dovoljeni. V kolikor otrok kadi, uživa nedovoljene droge ali alkohol, otroka vrnemo v 
domačo oskrbo.  

7. Stranka dovoljuje obdelavo osebnih podatkov za izvedbo programa letovanja, v skladu z uredbo in zakonom o varstvu 
osebnih podatkov. 

8. V primeru bolezni ali poškodbe nemudoma obvestimo starše ali skrbnike. 
 

 

Datum:  ____________                                                                ZPM Ljubljana Moste-Polje (VGC Skupna točka) 

Pogodbena stranka: ___         _____          __  (podpis starša/skrbnika)                              Tanja Petek, vodja VGC Skupna točka                                                                                        

                                    

ZDRAVSTVENE ZNAČILNOSTI OTROKA 

 alergije 

 dieta (obkrožite):    
- vegetarijanska     - ne je svinjine     - celiakija (brez glutena)     - brez laktoze 

 uživa zdravila (opišite katera in navedite navodila za jemanje):___________ ________________________ 
___________________________________________________________   __________________________ 

 druge diete, kronične, prirojene posebnosti 
(opišite):____________________________________________ 


