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Črnomelj, 23. 6. 2019 

Prijavnica na tabor 2019 

 

Mojemu sinu / hčerki _________________________________ (ime in priimek) dovoljujem, da 
se udeleži poletnega tabora, ki bo potekal od 19. do 28. julija 2019. 
 
S svojim podpisom potrjujem, da: 

- sem seznanjen z načinom dela na skavtskih aktivnostih, skavtskimi zakoni in načeli 
ter prevzemam odgovornost za dejanja, ki jih bo moj/-a sin/hči storil/-a v nasprotju 
s temi načeli ali v nasprotju s pravili ter bom v tem primeru tudi poskrbel/-a za 
njegov/njen povratek domov; 

- sem voditelje seznanil z zdravstvenim stanjem svojega otroka; 
- se strinjam s plačilom prispevka in odpovednimi roki.  

 
Prispevki in odpovedni roki: 
Za pokritje stroškov, ki bodo nastali pri izvedbi poletnega tabora bodo udeleženci vnaprej 
oddali prispevke. Prispevek znaša 70 €. Če je na tabor prijavljenih več otrok iz ene družine 
prispevek znaša za drugega otroka 55 € in za tretjega otroka 30 €. Prijavnino boste lahko 
poravnali v dveh obrokih. 
 
Zaporedna številka obroka Datum oddaje prispevka Znesek 
1. obrok (skupaj s prijavnico) 30. 6. 2019 35 € 
2. obrok 10. 7. 2019 35 € oz. 20 € za drugega 

otroka iz družine 
 
V primeru neutemeljenih razlogov odpovedi (udeleženec si premisli, dobi neko drugo 
aktivnost, ki se mu zdi pomembnejša od te ipd.) se vplačan prispevek ne vrača. V primeru 
utemeljenih razlogov (bolezen, smrt v sorodstvu, višja sila) se prispevek vrača po sledečem 
ključu: 

Vključno z 11. 7. 2019 75 % prispevka 
Vključno z 15. 7. 2019 50 % prispevka 
Po 15. 7. 2019 Se prispevka ne vrne. 

 
Prijavnico oddajte najkasneje do 30. 6. 2018. 
 
Dne:____________________    Podpis staršev: ______________________ 


