SOGLASJE ZA VKLJUČITEV V AKTIVNOSTI PROGRAMA
VEČGENERACIJSKI CENTER POSAVJE
Spoštovani!

Izvajalci programov, v katere se vključujejo otroci (do 18. leta starosti), morajo v skladu z zakonom pridobiti tudi
soglasje staršev / skrbnikov k vključitvi otroka v aktivnosti. V okviru Večgeneracijskega centra Posavje (VGC
Posavje) bodo med 25. in 29. junijem 2018 na Bazenu Radeče potekale organizirane počitniške aktivnosti
'Počitniške igrarije'. Krepili bomo socialne kompetence ter poskrbeli za aktivno in zdravo preživljanje prostega
časa otrok, starejših od sedem (7) let. Brezplačne aktivnosti bodo vključevale plavalni tečaj, novinarsko
delavnico, peko palačink, branje, video delavnico, slikarsko delavnico, ustvarjalnico, delavnico za sladkosnede,
fotografsko delavnico, joganje, čofotarije, igre brez meja, otroško tiskovno konferenco, delavnico javnega
nastopanja, planinsko šolo, na obisku bodo tudi gasilci. V kolikor želite oziroma se strinjate, da se vaš otrok
vključi v naše preventivne aktivnosti, moramo predhodno pridobiti vaše izrecno soglasje. Aktivnosti se bodo
odvijale v času med 9. in 15. uro. Prosimo vas, da v primeru vključitve otroka v 'Počitniške igrarije', izpolnjeno
in podpisano soglasje vrnete do četrtka, 21.6.2018.
Zahvaljujemo se vam za vaše zaupanje!

Spodaj podpisani starš / skrbnik otroka, ki je mlajši od 15 let _______________________________ (ime in priimek
otroka), rojen ________________ (datum rojstva otroka), stanujoč ______________________________________
_________________________________(naslov stalnega bivališča otroka), dajem izrecno soglasje in sem
seznanjen/a s tem, da (prosim ustrezno obkrožite):


se bo moj otrok vključeval v brezplačne aktivnosti v operaciji VGC Posavje;



se bodo posredovani osebni podatki uporabili izključno z namenom uspešne
izvedbe naštetih aktivnosti v operaciji VGC Posavje;



DA

NE

DA

NE

DA

NE

lahko izvajalci operacije VGC Posavje na spletni strani, v medijih in v publikacijah
objavljajo fotografije dejavnosti, v katere bo vključen moj otrok.

Osebni podatki se bodo hranili do izpolnitve namena, za katerega so bili zbrani. Kot posameznik imate pravico, da svojo privolitev,
na enak način, kot je bila dana, kadarkoli prekličete. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov pred preklicem.

Datum: ________________

Podpis starša / skrbnika: ________________________
Telefonska št. starša / skrbnika: __________________

Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropski socialni sklad v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike
v obdobju 2014 - 2020, prednostne osi: 9. Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, prednostne naložbe: 9.1. Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih
možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti in specifičnega cilja: 9.1.3. Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v
zdravju.

