Ime in priimek otroka: _________________________
Datum rojstva:
_________________________
Oddelek/razred:
_________________________
Dodatni podatki o otroku, pomembni za udeležbo (npr. zdravstvene ali druge posebnosti):
_____________________________________________________
Ime in priimek starša ali skrbnika:
_____________________________________________________
Telefonska številka:
_________________________
E-naslov:
_________________________
Prijave sprejemamo do zapolnitve mest (30 udeležencev).
Prijavnina za 1. otroka v družini je 30 €, za drugega otroka 20 €,
za tretjega otroka v družini 10 €, za četrtega in več pa prijavnine ni.

S podpisom se strinjate, da lahko Društvo prijateljev mladine Prebold zgoraj navedene
podatke shrani in uporabi za namen organizacije Cowboy campa ter vam na navedene
kontakte posreduje obvestila, ki se tičejo izvedbe dogodka.

Strinjam se z objavo fotografij iz Cowboy campa na katerih je moj otrok.
Označite z x v kvadratku, če se strinjate.

PRIJAVNICA na teden aktivnosti v angleškem jeziku,
od 5.-9.7.2021 , vsak dan od 9.-12. ure (prvi dan ob 8.30).
Ime in priimek otroka: _________________________
Datum rojstva:
_________________________
Oddelek/razred:
_________________________
Dodatni podatki o otroku, pomembni za udeležbo (npr. zdravstvene ali druge posebnosti):
_____________________________________________________
Ime in priimek starša ali skrbnika:
_____________________________________________________
Telefonska številka:
_________________________
E-naslov:
_________________________
Prijave sprejemamo do zapolnitve mest (30 udeležencev).
Prijavnina za 1. otroka v družini je 30 €, za drugega otroka 20 €,
za tretjega otroka v družini 10 €, za četrtega in več pa prijavnine ni.
S podpisom se strinjate, da lahko Društvo prijateljev mladine Prebold zgoraj navedene
podatke shrani in uporabi za namen organizacije Cowboy campa ter vam na navedene
kontakte posreduje obvestila, ki se tičejo izvedbe dogodka.

Strinjam se z objavo fotografij iz Cowboy campa na katerih je moj otrok.
Označite z x v kvadratku, če se strinjate.

Kraj in datum:

_________________________

Kraj in datum:

_________________________

Podpis starša:

_________________________

Podpis starša:

_________________________

Društvo prijateljev mladine Prebold, Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold

od 5.-9.7.2021, vsak dan od 9.-12. ure (prvi dan ob 8.30).

Društvo prijateljev mladine Prebold, Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold

PRIJAVNICA na teden aktivnosti v angleškem jeziku,

