Izjava* (primer)
Podpisani/a __________________________________________ (ime in priimek polnoletne/ga udeleženca/ke oz.
starša/zakonitega skrbnika mladoletne/ga udeleženca/ke tabora) sem seznanjen/a z naslednjimi navodili ter
pogoji za udeležbo ________________________________________ (ime in priimek udeleženca/ke tabora) na
taboru v sklopu projekta »Mladini prijazna znanost« v organizaciji Zveze za tehnično kulturo Slovenije (v
nadaljevanju: ZOTKS).

1. člen
Udeležba na taboru Poletna šola logike** ki bo potekal med 21. 8. in 27. 8. 2016 na Medvedjem Brdu, je
prostovoljna.
2. člen
Prostovoljni prispevek za udeležbo je potrebno poravnati ob prijavi oz. izjemoma najkasneje do 1. 8. 2016 na TR
61000-0005312940 (odprt pri Delavski hranilnici; imetnik računa je Zveza za tehnično kulturo Slovenije, Zaloška
65, 1000 Ljubljana), pri čemer navedite sklic 00 050107. V nasprotnem primeru bo prijava obravnavana kot
neveljavna.
3. člen
Nagrajenci s tekmovanj iz znanja ZOTKS, ki so prejeli nagradno prijavnico za udeležbo na taboru po lastni izbiri, so
upravičeni do brezplačne udeležbe na taboru, kar je potrebno navesti ob prijavi.
4. člen
Prostovoljni prispevek za udeležbo na taboru zagotavlja delno kritje naslednjih stroškov:
- spanje in prehrana za vse dni trajanja tabora
- stroški najema in koriščenja vseh prostorov za izvedbo tabora
- stroški mentorjev in morebitnih gostujočih predavateljev
- stroški morebitnih prevozov tekom izvajanja tabora
- določeni materialni stroški
- osnovno nezgodno zavarovanje
Preostala sredstva za kritje stroškov zagotovi ZOTKS.
5. člen
S podpisom izjave potrjujem, da je udeleženec/ka tabora seznanjen/a, da mora upoštevati navodila vodje in
mentorjev tabora. V primeru hujšega kršenja navodil na taboru si vodstvo pridržuje pravico udeležencu/ki
onemogočiti nadaljnjo udeležbo na taboru, o tem pa obvesti tudi starše oz. zakonite skrbnike mladoletne/ga
udeleženca/ke. Starši oz. zakoniti skrbniki so v tem primeru dolžni priti po udeleženca/ko.
6. člen
Udeleženec/ka je seznanjen/a, da se po 22. uri brez dovoljenja in spremstva mentorjev tabor ne sme zadrževati
izven prostorov, v katerih bo nastanjen/a.
*Ta dokument je informativne narave in ni namenjen izpolnjevanju in podpisovanju v primeru udeležbe na
katerem od naših taborov. Pred začetkom posameznega tabora boste dokument z ustreznimi podatki prejeli na enaslov, naveden v prijavnem obrazcu.
**Podatki, ki so označeni z modro in v italics pisavi, so v dokumentu navedeni le kot primer – za lažjo predstavo,
katere podatke izjava vsebuje. Ti podatki so za vsak tabor/poletno šolo/delavnico drugačni.
*** Člen vključimo v izjavo le, če je program tak, da je ta člen potreben. Pri členu o plavanju je to v primeru, da
imamo na taboru/poletni šoli/delavnici v načrtu tudi obisk kopališča, pri členu o prevozu po okolici tabora za
namene raziskovanja pa je to predvsem pri raziskovalnih taborih, na katerih raziskovanje poteka na različnih
lokacijah, ki so navadno precej oddaljene od lokacije nastanitve.

7. člen
S podpisom se strinjam, da se udeleženec/ka v času tabora udeležuje plavalnih aktivnosti. Obenem potrjujem, da
je udeleženec/ka plavalec/ka oz., da bom v primeru, da ne zna plavati, o tem poslal/a obvestilo na
tabori@zotks.si, in sicer najkasneje v petek, 19. 8. 2016. S podpisom potrjujem, da je udeleženec/ka seznanjen/a
s pomenom varnosti pri plavanju in bo upošteval/a navodila vodje tabora in drugih mentorjev na taboru.***
8. člen
S podpisom izjave se strinjam, da mentor skupine, v kateri je udeleženec/ka, udeleženca/ko prevaža po okolici
tabora za namene raziskovanja. Mentor bo poskrbel, da bo vozilo ustrezno registrirano in tehnično brezhibno.
Poleg tega morajo imeti vozniki veljavno vozniško dovoljenje, zavarovanje ter morajo poznati in upoštevati cestno
prometne predpise. ***
9. člen
V primeru odsotnosti udeleženca/ke z aktivnosti tabora v času trajanja tabora mora podpisnik te izjave o tem
najmanj en dan prej ustno ali prek elektronske pošte obvestiti ZOTKS.
10. člen
V primeru nezgode oz. nujne medicinske pomoči podpisnik izjave dovoljuje prevoz udeleženca/ke z osebnim
vozilom v najbližji zdravstveni dom. V primeru poškodbe udeleženca/ke se podpisnik izjave odpoveduje vsakršnim
tožbam zoper organizatorja.
11. člen
S podpisom izjave se strinjam, da bo namerne poškodbe materiala in/ali opreme poravnal udeleženec/ka, ki je
kriv/a za nastalo škodo, ali njegovi starši oz. zakoniti skrbniki.
12. člen
V primeru upravičene odsotnosti s tabora (zaradi bolezni in drugih nujnih razlogov), s katerimi se ZOTKS seznani
najmanj 14 dni pred začetkom tabora, ZOTKS povrne celoten znesek prispevka, če dobi ustrezna dokazila. V
primeru odpovedi udeležbe 14 dni ali manj pred začetkom posameznega tabora ZOTKS zaračunava
administrativne stroške v višini 30,00 EUR. V primeru da udeleženec/ka iz upravičenih razlogov prekine udeležbo
na taboru v času njegovega izvajanja, ZOTKS povrne sorazmerni delež vplačanega prispevka.
13. člen
S podpisom izjave soglašam, da se podatki iz prijave na tabor uporabljajo za namene izvedbe tabora, za objavo
rezultatov (poročilo o delu na taboru) ter za nadaljnje obveščanje o taborih in drugih aktivnostih v sklopu ZOTKS.
14. člen
S podpisom izjave soglašam, da organizator lahko vse fotografije in morebitno video gradivo, ki bo nastalo v času
trajanja tabora, uporablja in objavlja za namene poročanja in promocije aktivnosti.

V _____________________, ___________ 2016
Podpis
(polnoletne/ga udeleženca/ke oz. starša/zakonitega skrbnika mladoletne/ga udeleženca/ke)
____________________________________
*Ta dokument je informativne narave in ni namenjen izpolnjevanju in podpisovanju v primeru udeležbe na
katerem od naših taborov. Pred začetkom posameznega tabora boste dokument z ustreznimi podatki prejeli na enaslov, naveden v prijavnem obrazcu.
**Podatki, ki so označeni z modro in v italics pisavi, so v dokumentu navedeni le kot primer – za lažjo predstavo,
katere podatke izjava vsebuje. Ti podatki so za vsak tabor/poletno šolo/delavnico drugačni.
*** Člen vključimo v izjavo le, če je program tak, da je ta člen potreben. Pri členu o plavanju je to v primeru, da
imamo na taboru/poletni šoli/delavnici v načrtu tudi obisk kopališča, pri členu o prevozu po okolici tabora za
namene raziskovanja pa je to predvsem pri raziskovalnih taborih, na katerih raziskovanje poteka na različnih
lokacijah, ki so navadno precej oddaljene od lokacije nastanitve.

