
      

 

PRIJAVNICA NA PLAVALNI TEČAJ 

KOPALIŠČE KODELJEVO 2022 

 
VRSTA PROGRAMA (ustrezno obkrožite): 

a)  Plavalni tečaj (začetni ali nadaljevalni) od 9.00 do 13.00 ure. 

b)  Plavalni tečaj z dejavnostmi v vodi od 7.00 do 16.00 ure. 

 

TERMIN (obkrožite zaporedno številko termina): 

1. TERMIN: 27.06. – 01.07.2022 (rok plačila: 13.06.2022) 

2. TERMIN: 04.07. – 08.07.2022 (rok plačila: 20.06.2022) 

3. TERMIN: 11.07. – 15.07.2022 (rok plačila: 27.06.2022)  

4. TERMIN: 18.07. – 22.07.2022 (rok plačila: 04.07.2022) 

5. TERMIN: 25.07. – 29.07.2022 (rok plačila: 11.07.2022) 

6. TERMIN: 01.08. – 05.08.2022 (rok plačila: 18.07.2022) 

7. TERMIN: 08.08. – 12.08.2022 (rok plačila: 25.07.2022) 

8. TERMIN: 15.08. – 19.08.2022 (rok plačila: 01.08.2022)  

9. TERMIN: 22.08. – 26.08.2022 (rok plačila: 08.08.2022) 

 
PRIIMEK IN IME OTROKA: _____________________________________ 

NASLOV: ___________________________________________________ 

DATUM ROJSTVA: ___________________________________________ 

PRIIMEK IN IME STARŠA: _____________________________________ 

TELEFONSKA ŠTEVILKA STARŠA: ______________________________ 

ELEKTRONSKI NASLOV: ______________________________________ 

 
  

PARK KODELJEVOPARK KODELJEVOPARK KODELJEVOPARK KODELJEVO    

Gortanova cesta 21  
1000 Ljubljana   
T: 01 52 01 300 
F: 01 52 01 303   
E: info@sport-ljubljana.si 
www.sport-ljubljana.si  



 
 Strinjam se, da Javni zavod Šport Ljubljana izpolnjene osebne podatke tega obrazca (ter tudi 

morebitno fotografijo za identifikacijo v primeru nakupa eno ali večmesečne vstopnice) uporablja 
za komunikacijo z menoj za potrebe oddanega povpraševanja oziroma za izvajanje storitev. 
Seznanjen/a sem z možnostjo, da lahko dano privolitev kadarkoli prekličem s pisno izjavo. 

 
Obkrožiti: 

 
DA, podajam soglasje 
 

 Naročam se na obveščanje o novostih v povezavi z Javnim zavodom Šport Ljubljana. S 
posredovanjem e-naslova soglašam, da mi Javni zavod Šport Ljubljana, na posredovani e-naslov 
posreduje obvestila za namen neposrednega trženja – obveščanja o novostih. Seznanjen/a sem z 
možnostjo, da lahko dano privolitev kadarkoli prekličem s pisno izjavo. 

 
Obkrožiti: 
 
DA, podajam soglasje 

 
 

Dano privolitev lahko kadarkoli prekličete. Osebni podatki bodo shranjeni do preklica. Preklic uporabe e-
naslova bo omogočen na povezavi vsakega poslanega e-sporočila. Preklic uporabe ostalih osebnih podatkov 
je možen s pisno izjavo, naslovljeno na Šport Ljubljana, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana oziroma na 
info@sport-ljubljana.si. Šport Ljubljana bo z obdelavo podatkov prenehal najkasneje v 15 dneh po prejemu 
preklica. 
 
Dodatne informacije, vezane na varstvo osebnih podatkov, najdete na naši spletni strani, na povezavi 
https://www.sport-ljubljana.si/Varstvo_osebnih_podatkov/.  
 
Izpolnjeno in podpisano prijavnico pošljete na naslov:  

ŠPORT LJUBLJANA, PARK KODELJEVO, Gortanova cesta 21, 1000 Ljubljana ali po e-pošti na 

naslov janez.burkeljca@sport-ljubljana.si. 

 

 

Kraj in datum:       Podpis starša: 

___________________      __________________ 


