Zavod Salesianum,
OE Skala
Ob Ljubljanici 36, 1000 Ljubljana,
tel.: +386 31 486 554
www.skala.je
oe.skala@gmail.com

Zavod Za vas živim za vzgojno, izobraževalno,
športno, socialno in kulturno dejavnost Celje
Don Bosko trg 1, 3000 Celje
tel.: +386 41 585 556
www.zavodzavaszivim.si
viktor.ganc@sdb.si

SOGLASJE za vključitev v program
Skala - Center priložnosti za otroke in mlade & Zavod Za vas živim
*ime in priimek

*naslov

*rojstni datum

*osnovna šola

osebni telefon

razred/razrednik

ime in priimek bratov in sester

IZPOLNI MLADOSTNIK/MLADOSTNICA:
IZPOLNIJO STARŠI ALI SKRBNIKI: (PODATKI VSAJ OD ENEGA STARŠA ALI SKRBNIKA)
mama
oče

ime in priimek

telefon

e-mail

ime in priimek

telefon

e-mail

Dosegljivost (kdaj vas lahko pokličemo): __________________________________________________________
Posebnosti vašega otroka (alergije, itd…): ____________________________________________________________

*podatki so obvezni

Strinjam se,
● da se program Skale in Zavoda za vas živim izvaja v skladu z metodami v socialnem varstvu in po Kodeksu etičnih načel v
socialnem varstvu.
● da voditelji programov, kljub nenehni skrbi in pazljivosti, niso odgovorni za morebitne poškodbe, izgube, ki bi nastale med
dejavnostjo.
● da me predstavnik/ca Skale tudi v primeru ne-upoštevanja pravil, ne-sodelovanja mladostnika na programu ali kakšnih
drugih težav kontaktira, da v skupnem pogovoru iščemo najboljše možne rešitve. V primeru zavrnitve reševanja nastale
situacije ima organizacija pravico posameznika izključiti iz dejavnosti.
● s pravicami in dolžnostmi, ki jih ima udeleženec na dejavnostih Skale.
● da bo soglasje ob morebitnem pozivu dano v vpogled financerjem z javnimi pooblastili.
● da se vodijo evidence o udeležbi v skladu z razpisnimi pogoji.
● da v dogovoru z otrokom oz. mladostnikom delavec Skale naredi individualni načrt napredovanja.
Podpis staršev ali skrbnikov: ________________________________

Obkroži!
DA NE Dovoljujem fotografiranje in snemanje ter uporabo fotografij in posnetkov mladostnika/ce, pridobljenih oz. posnetih v
okviru programa, za potrebe Skale (glasilo, spletna stran, promocijski material npr. zloženke…).
S podpisom soglašam, da lahko Skala-Center priložnosti za otroke in mlade ter Zavod Za vas živim za vzgojno, izobraževalno,
športno, socialno in kulturno dejavnost Celje obdelujeta osebne podatke, podane ob prijavi, le za namen zbiranja, evidentiranja,
obveščanja in izvajanja programa, v katerega je vpisan otrok. Za nadaljnjo obdelavo podatkov bodo podatki anonimizirani (11.člen
ZVOP-1, Ur.list RS, št.94/07 in 6(1)a Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila). Osebni podatki se
zakonsko hranijo 5 let. Posameznik oz njegov zakoniti zastopnik, na katerega se osebni podatki nanašajo, ima pravico do dostopa,
do ugovora in preklica soglasja.

Podpis staršev ali skrbnikov: ___________________________________, v Celju, dne: ___________________
Soglasje je veljavno, ko ga podpišejo starši ali skrbniki in velja do preklica.

Pri delu nas podpirajo:

