PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO BIZOVIK
BIZOVIŠKA CESTA 15A
1261 LJUBLJANA-DOBRUNJE
e-pošta: mladina@pgd-bizovik.si

PRISTOPNA IZJAVA
IME IN PRIIMEK otroka
IME IN PRIIMEK zakonitega zastopnika
NASLOV
DATUM ROJSTVA
TELEFONSKA ŠTEVILKA STARŠA
E-POŠTA
VELIKOST MAJICE
DOVOLIM OBJAVO FOTOGRAFIJ IZ
DRUŠTVENIH DEJAVNOSTI

DA

NE

DATUM PRISTOPA
Podpis starša/zakonitega zastopnika:_____________________________

Izjava starša oz. skrbnika
________________________________________ izjavljam, da se _________________________________________
IME IN PRIIMEK STARŠA OZ. SKRBNIKA

IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA AKTIVNOSTI

vseh aktivnosti v organizaciji in po programu PGD Bizovik in GZ Ljubljana udeležuje na lastno
odgovornost.
Mentorji PGD Bizovik bodo na vseh aktivnostih skrbeli za red, vendar ne odgovarjajo za morebitne
poškodbe posameznega udeleženca. S podpisom tudi soglašam, da se strinjam s plačevanjem
članarine za otroka za tekoče šolsko leto.
Ljubljana, ________________________

Podpis starša oz. skrbnika________________________

Dragi starši oz. skrbniki naših najmlajših!
Zelo se veselimo, da nam v varstvo zaupate vaše otroke in s tem omogočate, tako nam kot vašim otrokom,
možnost izobraževanja in druženja v duhu gasilstva, ki predstavlja eno izmed največjih organizaciji v
Slovenji. Le delo z mladimi nam zagotavlja, da bomo to poslanstvo lahko prenašali iz roda v rod.
Kot Vam je znano je pri aktivnostih, ki se odvijajo po našem programu, ogromno fizičnega gibanja, udeležb
na raznih tekmovanjih, izletih, šolanjih... Ob vsem tem pa vsekakor obstajajo možnosti raznoraznih fizičnih
poškodb udeležencev, izgubljenih predmetov udeležencev...
Mentorji PGD Bizovik imajo jasna navodila, da morajo pri vseh aktivnostih v prvi meri skrbeti za varnost
otrok, vendar glede na dejstvo, da svoje delo opravljajo povsem prostovoljno, ne morejo kazensko
odgovarjati za morebitne nastale poškodbe ali druge neprijetnosti pri aktivnostih po programu PGD Bizovik.
Zato je upravni odbor PGD Bizovik dne 04.11.2013 na svoji 10. seji sprejel sklep, da Vas starše prosimo, da
to dejstvo vzamete v obzir za vse aktivnosti, katere se bodo udeleževali Vaši otroci. Izjave so namenjene
vsem mladoletnim članom našega društva, zato prosim, da izpolnite spodnjo izjavo in jo posredujete nazaj
mentorjem PGD Bizovik.
Na 27. seji 3.1.2018 je upravni odbor PGD Bizovik tudi sprejel sklep, da se uvede letna članarina za naše
najmlajše člane prostovoljnega gasilskega društva, saj društvo ne premore financirati vseh aktivnosti, ki se
dogajajo čez leto in so jih otroci deležni. Letna članarina znaša 10€ na enega otroka, katero plačate v roku
enega meseca od vpisa, mentorjem PGD Bizovik.
Za zaupanje se Vam zahvaljujemo in Vas lepo pozdravljamo.
Upravni odbor
PGD Bizovik

