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PRIJAVNICA 

na JESENSKO GRAJSKO DOGODIVŠČINO Posavskega muzeja Brežice, dne 3. in 4. novembra 2016.  

Obkrožite dan udeležbe: 

 četrtek, 3. november 2016 

 petek, 4. november 2016 

 oba dneva 

Jesenska grajska dogodivščina je počitniški program, namenjen osnovnošolcem, ki si želijo na malo 
drugačen način preživeti jesenske počitniške dni.  

Ekipa muzeja bo zagotovila, da bo zanimivo za vsakega udeleženca, udeleženci pa bodo s svojo 
radovednostjo, zanimanjem in ustvarjalnostjo pripomogli k učinkoviti izvedbi dogodivščine. 

 

Da se vaš otrok lahko udeleži programa, vas prosimo za izpolnitev obrazca. 

PODATKI O UDELEŽENCU 

Ime in priimek: ___________________________________________________________________________ 

Datum rojstva: ___________________________________________________________________________ 

Naslov stalnega prebivališča: ________________________________________________________________ 

Morebitne posebnosti (zdravstvene, prehranjevalne …): __________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
PODATKI O ZAKONITEM ZASTOPNIKU MLADOLETNIKA 

Ime in priimek: __________________________________________________________________________ 

Naslov stalnega prebivališča: _______________________________________________________________ 

E-poštni naslov: __________________________________________________________________________ 

Mobilni telefon*: __________________________________________________________________ 

Mobilni telefon*: __________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Obvezno je navesti vsaj eno mobilno številko, ki bo dosegljiva v času poteka programa – v kolikor to ni številka zakonitega 
zastopnika, je treba navesti imetnika telefona.  
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DOVOLJENJE 
za sodelovanje na Jesenski grajski dogodivščini Posavskega muzeja Brežice 

 
 

IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA 
 
Spodaj podpisani _____________________________________________________________ potrjujem,  da: 

(ime in priimek zakonitega zastopnika mladoletne osebe) 

 

 dovoljujem udeležbo v programu,  

 svojega otroka v času počitniškega programa Jesenske grajske dogodivščine, 3. in 4. oktobra 2016, na 

lastno željo in odgovornost izročam v varstvo delavcem Posavskega muzeja Brežice,  

 so vsi podatki, ki jih navajam na prijavnici točni, 

 prevzemam odgovornost, če se moj otrok ne bo ravnal po navodilih delavcev Posavskega muzeja 

Brežice,  

 bom v času poteka počitniškega programa dosegljiv na eni izmed zgoraj navedenih telefonskih 

številk, 

 soglašam s fotografiranjem, snemanjem in sodelovanjem otroka z novinarji ter z uporabo tovrstne 

dokumentacije v promocijske namene Posavskega muzeja Brežice.  

 

 

 

 

Kraj in datum:___________________________   Podpis zakonitega zastopnika: 

__________________________________

   

 

 

 

mailto:pedagog@pmb.si

