
 

 

IZJAVA STARŠEV PRED VSTOPOM OTROKA V ZIMSKO POČITNIŠKO VARSTVO 

Ime in priimek otroka ki obiskuje varstvo:_____________________________________________ 

 Spodaj podpisan/a:  

 
1. zagotavljam, da bom v primeru, da Mladinski center obvesti kontaktno osebo za otroka, o slabem počutju ali 

znakih bolezni le-tega, nemudoma ukrepal/a in prevzel/a otroka v najkrajšem možnem času; 
 

2. dovoljujem fotografiranje oz. snemanje* mojega otroka za potrebe Mladinski center Nova Gorica;         
DA                 NE 
 

3. sem seznanjen/a, da Mladinski center Nova Gorica ne krije nezgodnega zavarovanja za vašega otroka; 
 

4. sem seznanjen/a, da se v primeru zamude (po 16:15) pri prevzemu otroka zaračuna dodatna ura varstva v višini 
8 €; 

5. dovoljujem vožnjo z mestnim avtobusom, vlakom, ko se aktivnosti varstva odvijajo izven Nove Gorice in bodo 
za prevoz uporabljali mestni avtobus ali vlak. 

Datum:_________________                                                                   Podpis starša:________________ 

*Fotografije bodo shranjene in po potrebi uporabljene za namene objave v medijih, promocijskih publikacijah in različnih javnih občilih programov 
Javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica, na spletnih straneh in na Facebooku, kjer so predstavljene dejavnosti Mladinski center Nova Gorica, 
ter v prostorih  Mladinski center Nova Gorica. V primeru, če želite preklicati soglasje o dovoljenju za fotografiranje/ snemanje, dovolilnico pisno 
prekličite 
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