REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
DIREKTORAT ZA OBRAMBNE ZADEVE
Sektor za vojaške zadeve
Vojkova cesta 55 a, 1000 Ljubljana

Prijavnica za zimski tabor »MORS in MLADI«
1. Tabor od 30. 1. do 3. 2. 2023 v Vojašnici Boštjana Kekca na Bohinjski Beli
2. Tabor od 6. 2. do 10. 2. 2023 v Vojašnici Boštjana Kekca na Bohinjski Beli
(obkrožite izbrani tabor)

Obrazec naj bo izpolnjen z velikimi tiskanimi črkami in čitljivo pisavo!
Ime in priimek kandidata/ke: …………………………………………………………………
Državljanstvo kandidata/ke: .........................................................................................
Srednja šola (katera, naslov): ……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………......
Letnik šolanja: 1 2 3 4 5 (obkrožite)
Ali ste se že udeležili zimskega tabora »MORS in MLADI«:
Ali ste štipendist MORS/SV:

DA

DA

NE (obkrožite)

NE (obkrožite)

Davčna številka: ……………………………………………………………………………...
EMŠO: ………………………………………………………………………………………...
Naslov stalnega bivališča
Ulica in hišna številka: .…………………...………………………………………………….
Kraj s poštno številko: .......…………………………………………………………………..
Telefon: .……………………………………………………………………………………………
E - pošta: ……………………………….………………………………………….….……….
Telefon staršev: .………………………………………………………………………….…….....
Št. srajce: ………, št. hlač: ………, št. škornjev: ………, št. kape: ………, št. majice: ……
(npr. 38 )
(npr. 40 )
(obseg glave v cm)
(npr. L, XL)
Ostalo (npr. omejitve, želje,…): ……………………………………………………………….
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Podpisani starš oz. skrbnik (ime in priimek) ………………………………………………………….
soglašam, da se lahko moj otrok (ime in priimek) ………………………………………………….
v času trajanja tabora MORS in mladi:








udeležuje vseh predvidenih aktivnosti,
v sklopu teh aktivnosti udeležuje vseh prevozov,
da sam odgovarja za osebne stvari, ki jih prinese na tabor,
da lahko dojema in izvaja navodila ter ukaze vodje tabora ali inštruktorjev,
da je sposoben spremljati potek usposabljanja,
da je sposoben na splošno komunicirati z vodjem tabora in inštruktorji,
da je organizator aktivnosti seznanjen z morebitnimi vedenjskimi, zdravstvenimi in
prehranskimi posebnostmi kandidata – v primeru, da posebnosti ne bodo navedene, se lahko
udeleženca, iz tabora pošlje domov, po predhodnem obvestilu staršev, ki so udeleženca dolžni
prevzeti neposredno od vodje tabora,
da organizator aktivnosti v primeru kršenja pravil tabora, lahko udeleženca pošlje iz tabora,
domov – po predhodnem obvestilu staršem, ki so ga dolžni prevzeti od vodje tabora,
da organizator aktivnosti v primeru poškodbe udeleženca, slednjega odpelje v bolnišnico
(urgentna služba), kjer se izvedejo predpisani postopki sprejema in zdravljenja,
da se bodo osebni podatki obdelovali in uporabili izključno za namen izvedbe tabora,
da se bodo osebni podatki: ime, priimek, naslov stalnega bivališča in e-poštni naslov, za
obdobje pet let po zaključku tabora obdelovali in uporabili izključno za informiranje in
obveščanje o aktivnostih in možnostih vključevanja v Slovensko vojsko ter pošiljanje Revije
Slovenska vojska,
da se bodo posnetki s tabora uporabili v spletnih medijih, ki jih uporablja Ministrstvo za
obrambo s ciljem obveščanja in promocije svojih aktivnosti.








Druge morebitne informacije v zvezi z udeležbo na taboru ……………………………………………

Podpis staršev oz. skrbnika: …………………………………...
Podpis kandidata/ke: ……………………………….............….
Kraj in datum: ………………………………….....……………..

Priloga:
-

soglasje za varnostno preverjanje.
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