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FAMNITov poletni tabor 
Matematika je kul 
za srednješolce 
  

 
Soglašam, da se v času od nedelje 24. avgusta 2014 od 18:30 do sobote 30. avgusta 2014 do 11:00 moj otrok  

 
________________________________________________ 
        (ime in priimek otroka) 

 

udeleži FAMNITovega Poletnega tabora Matematika je kul.  
(Opomba organizatorjev: Za nastanitev in prehrano bo poskrbljeno v okviru Dijaškega doma Koper.) 
 
Strinjam se, da bom udeleženca/-ko seznanil/-a, da mora v času tabora upoštevati postavljena pravila in 
navodila mentorjev ter se ravnati v skladu z njimi. V primeru kršenja pravil na taboru lahko vodstvo tabora 
udeležencu/-ki prepove udeležbo na nadaljnjih aktivnostih ter obvesti starše oz. skrbnike, da naj udeleženca/-
ko predčasno odpeljejo s tabora. 
 
Soglašam, da organizator Poletnega tabora Matematika je kul uporabi fotografije udeležencev tabora v 
promocijske namene (za potrebe poročanja medijem, za objavo dogodka na spletni strani organizatorja, na 
Facebook strani organizatorja ipd.). 
� DA   � NE 
 
Soglašam, da se v času tabora moj otrok lahko udeleži organiziranega kopanja na mestni plaži Koper. 
(Opomba: Za varnost bodo skrbeli naši animatorji ter reševalci iz vode, ki so ves čas prisotni na plaži.) 
� DA   � NE  
 
Potrjujem, da je moj otrok     � dober plavalec  � slabši plavalec       � neplavalec 
 
Potrjujem, da bom otroka prišel/-la iskati v soboto 30. avgusta 2014 najkasneje do 11:00, pred Dijaški dom 
Koper. (Opomba: V soboto 30. avgusta 2014 bo ob 9:30 v Dijaškem domu Koper organizirano zaključno druženje 
udeležencev tabora, na katerega ste vljudno vabljeni tudi starši.) 
 
 
 

___________________________________,  __________________________ 
                        (kraj)       (datum) 
 
 
 

___________________________________,  __________________________,    ___________________________  
             (ime in priimek starša)            (telefonska številka)                         (podpis) 


