
 

PRIJAVNICA NA POČITNIŠKO VARSTVO 

Ime in priimek vlagatelja ……………………………………………………………………………………….……………………………... 

želim prijaviti otroka v program počitniškega varstva v termin (obkrožite): 

• 27.6. - 1.7.2022 (Gozdni odklop in mozaična delavnica) - 5 dni 

• 04.7. - 8.7.2022 (Gozdni odklop in Art delavnica z Mojco Leben) - 5 dni 

• 22.8. - 26.8.2022 (Gozdni odklop in Art delavnica z Mojco Leben) - 5 dni 

• 29.8. - 31.8.2022 (Gozdni odklop in mozaična delavnica) - 3 dni 

 

PODATKI O OTROKU 

Ime in priimek otroka.……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Naslov in občina stalnega prebivališča:…….……………………………………………………………………………………………. 

Rojstni podatki:………………………………………………………………………………………………….………………………………….. 

Spol otroka:     M     Ž 

 

Zdravstvene posebnosti otroka, ki jih moramo poznati za varno in ustrezno delo z otrokom (alergije, posebnosti v razvoju…) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 IZJAVA O PRIVOLITVI STARŠEV/SKRBNIKOV ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV OTROKA 

 

Spodaj podpisani/a _____________________________ (»starš/skrbnik otroka«) s podpisom te izjave 
dovoljujem, da Montessori vrtec - Hiša otrok Cinca Binca (v nadaljevanju: »vrtec«) obdeluje navedene 
osebne podatke otroka _____________________________ za spodaj naštete namene.  

  (Vpišite ime in priimek otroka) 

(Ustrezno obkrožite) 

Telefonska številka starša/skrbnika za potrebe obveščanja o dejavnostih 
počitniškega varstva. 

 

_______________________________________________________________ 

(Če ste obkrožili »DA«, vpišite telefonsko številko starša/skrbnika) 

DA NE 

Elektronski naslov starša/skrbnika za potrebe obveščanja o dejavnostih 
počitniškega varstva. 

 

_______________________________________________________________ 

DA NE 



(Če ste obkrožili »DA«, vpišite elektronski naslov starša/skrbnika) 

 

Skupinske in/ali posamične fotografije/posnetki otroka za namen objave na 
spletni vrtca 

DA NE 

Skupinske in/ali posamične fotografije/posnetki otroka dovoljujem objavo v 
družabnih omrežjih vrtca  (npr. Facebook ali Instagram). 

DA NE 

 

Podpis starša  ali zakonitega zastopnika:                             Kraj in datum: 

………………………….………………………………...              ……………………………………………..………….. 

 

S podpisom jamčite, da so vsi podatki resnični in dovoljujete, da jih uporabljamo v skladu s predpisi o zbiranju in varstvu osebnih podatkov. 

Prijavnico pošljite na naš e-mail naslov: tajnistvo@montessorivrtec.si  in prijavo potrdite s plačilom (najkasneje 5 dni po prijavi) na naslov:  

Montessori vrtec - Hiša otrok Cinca Binca, Spodnji Rudnik II/47, 1000 Ljubljana,  

TRR: SI56 3300 0001 0273 067, namen: počitniško varstvo IME IN PRIIMEK OTROKA, sklic: 00 0.  
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