KOPALIŠČE KOLEZIJA

PRIJAVNICA NA PLAVALNI TEČAJ

Gundulićeva ulica 7
1000 Ljubljana
T: 08 20 51 820
E: kolezija@sport-ljubljana.si
www.sport-ljubljana.si

KOPALIŠČE KOLEZIJA 2019
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:

01.07. – 12.07.2019 (rok plačila: 17.06.2019)

2. TERMIN:

15.07. – 26.07.2019 (rok plačila: 01.07.2019)

3. TERMIN:

29.07. – 09.08.2019 (rok plačila: 15.07.2019)

4. TERMIN:

12.08. – 23.08.2019 (rok plačila: 29.07.2019)

5. ½TERMIN: 26.08. – 30.08.2019 (rok plačila: 12.08.2019)
PRIIMEK IN IME OTROKA: _____________________________________
NASLOV: ___________________________________________________
DATUM ROJSTVA: ___________________________________________
PRIIMEK IN IME STARŠA: _____________________________________
TELEFONSKA ŠTEVILKA STARŠA: ______________________________
ELEKTRONSKI NASLOV: ______________________________________
OPOZORILO!
V program se lahko prijavijo le otroci, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Ljubljana!

S podpisom/potrditvijo te izjave dajem Športu Ljubljana do preklica privolitev za uporabo in obdelavo svojih
osebnih podatkov (ime, priimek, fotografija, rojstni datum, naslov in elektronski naslov), ki so bili
pridobljeni:
-

ob prijavi v določeno športno aktivnost,
s podpisom različnih pristopnic za rekreacijo,
z izpolnitvijo vprašalnikov,
pri sodelovanju v nagradnih igrah,
ob prijavah v spletnih rezervacijskih sistemih,
ob prijavah na različne tečaje,
ob prijavah na delovna mesta,
pri uporabi spletnih storitev Športa Ljubljana.

Šport Ljubljana mi lahko po elektronski ali običajni pošti posreduje vse informacije vezane na rekreacijo in
ostalo ponudbo Šport Ljubljana: drsanje, plavanje, savna, fitnes, vodene vadbe, tenis, golf, atletika,
kegljanje, športno streljanje, namizni tenis, dvoranski športi, rekreacija v naravi, nastanitvene kapacitete,
piknik prostori,…
Seznanjen sem z možnostjo, da lahko dano privolitev kadarkoli prekličem.

Osebni podatki bodo uporabljeni za namene neposrednega trženja in obveščanja o ponudbi Šport
Ljubljana.
Šport Ljubljana bo v primeru fotografiranja na recepcijah, fotografijo uporabil izključno za namen
identifikacije uporabnika ter preverbe vplačane vstopnice. Podatki bodo shranjeni do preklica.
Preklic uporabe e-naslova bo omogočen na povezavi vsakega poslanega e-sporočila. Preklic uporabe ostalih
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.

OBKROŽITI:
DA, podajam soglasje.
Izpolnjeno in podpisano prijavnico pošljete na naslov:

ŠPORT LJUBLJANA, KOPALIŠČE KOLEZIJA, Gundulićeva 7, 1000 Ljubljana ali po e-pošti na
naslov janez.burkeljca@sport-ljubljana.si.
Kraj in datum:

Podpis starša:

___________________

__________________

