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PRIJAVNICA ZA USTVARJALNI JESENSKI KAMP  

28. 10. 16 – 30. 10. 16  
 
 

Ime in priimek otroka:  

Datum rojstva otroka:  

Ime in priimek staršev:  

Tel. št. staršev:  

Email staršev:  

Posebnosti otroka: 
(zdravila/alergije/bolezni..) 

 
 

 
Zgoraj napisanega otroka prijavljam na KBV SAMURAI KAMP v Kranjski Gori, ki poteka od 28. do 30. 
oktorbra 2016 z nastanitvijo v Vili Šumica (polni penzion). 
 
Ustrezno obkrožite: 
a) otrok bo obiskoval treninge in koristil spanje v Vili Šumica - polni penzion (cena 130 €) 
b) otrok bo obiskoval samo treninge (cena 80 €) 
c) plačilo do 17. 10. 16 s 15% popustom (110 € in 60€ za drugega člana) 
 
Preostanek plačila: ________________________ pa bom poravnal do 28. 10. 2016. 
Dovoljujem, da se videoposnetki in fotografije posneti v času trajanja kampa uporabljajo za namene 
objav aktivnosti na kampu na FB straneh, popularizacije športa ter za arhiv KBV SAMURAI. 
 
 
 
Datum:__________________    Podpis starša/skrbnika: _______________________ 
 
 
 
Tel. številka na katero sem dosegljiv: _______________________________ 
 
 
Za dodatne informacije smo vam na voljo na info@samurai-klub.si ali telefonski številki 040 522 783 
(Denis) ali 040 602 911 (Lea) 
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SPLOŠNI POGOJI KBV SAMURAI KAMP 

 Starš/skrbnik soglašam, da se moj otrok udeleži počitnic in sprejemam spodaj navedena splošna pravila. 

 Izjavljam, da otrok nima bolezni, ki bi ogrožala njegovo življenje ali poslabšala zdravstveno stanje zaradi 
ukvarjanja s športom. 

 O morebitnih posebnostih otroka (alergije, dietna prehrana ...) bomo predčasno obvestili organizatorja 
počitnic.  

 Potrjujem, da se otrok lahko udeleži tudi ostalih aktivnosti v okviru KAMPA (izleti, aktivnosti …)  

 Za vse vrednostne predmete, ki jih bo prinesel s seboj, odgovarja sam. 

Strinjam se s tem, da organizator ne nosi odgovornosti za poškodbe otrok v času trajanja KAMPA. Organizator se 
obveže, da bo poskrbel za nujno medicinsko pomoč v primeru bolezni ali poškodb. 
 
 
 
Podpis starša/skrbnika: _________________________ 


