Planinsko društvo Izola - Hribi in .

V sodelovanju z OŠ Vojke Šmuc Izola, OŠ Livade Izola, OŠ Ivana Babiča Jagra Marezige in
OŠ Oskarja Kovačiča Škofije

VABI NA
SREČANJE MLADIH PLANINCEV PRIMORSKE
Meseca maja je spet čas za aktivno druženje mladih planincev, ki ga letos organizira OPD
Koper. Naša pot bo potekala ob obali in po Miljskih hribih in bo trajala približno tri ure malo po asfaltu, po kolovozih, stezah, med oljčniki in po gozdu. Na koncu si bomo vzeli še
čas za druženje in igro.
KDAJ: V soboto, 21. 5. 2022, ob 8.30 v Ankaranu na »plaži« Sveta Katarina (do tja vas
pripeljejo starši – ob prihodu se javite vaši učiteljici)
ZAKLJUČEK: okrog 13. ure na istem mestu ( Sveta Katarina)
KAJ POTREBUJEM: pohodno obutev, športna oblačila ustrezna vremenskim razmeram,
vetrovko ter zaščito za sonce, dež in klope. V nahrbtniku pa mora biti tudi dovolj tekočine in
malica.
PRIJAVE sprejemam mentorica skupine po e-pošti (mateja.tomazic1@guest.arnes.si), sms
sporočilu (031 840 991) ali s prijavnico. V prijavi navedite spodnje podatke. Čas za prijavo
je do ponedeljka, 16.5., zvečer.
Če kdo ponuja ali potrebuje prevoz, naj javi.
Prijavnica 21.5.2022--------------------------------------------------------------------------------------

Ime in priimek otroka:
Razred:
Kontaktna številka staršev:

ČLANSTVO V PLANINSKEM DRUŠTVU IN PLANINSKI ZVEZI SLOVENIJE
Planinska skupina na naši šoli deluje pod okriljem Planinskega društva Izola. To pomeni, sodelujemo
pri pripravi in izvedbi izletov, taborov in drugih akcij.
Z novim koledarskim letom vas vabimo k včlanitvi v planinsko društvo, pri čemer koristite ugodnosti
članstva Planinske zveze Slovenije (zavarovanje v primeru hudih nezgod, popust pri spanju v kočah in
v nekaterih trgovinah ipd.) in obenem podpirate delovanje društva. Osnovnošolci z včlanitvijo dobijo
tudi Planinski dnevnik (uporablja se ga več let).
Letna članarina za osnovnošolce v letu 2022 znaša 6 €, ob plačilu mentorici posredujete podatke
(datum rojstva, naslov, kontakt staršev), od mentorice pa dobite dnevnik z znamkico za tekoče leto.
Po prvem vnosu vaših podatkov v portal PZS dobite v podpis še pristopno izjavo, ki jo vrnete
mentorici. Vaše članstvo je potrjeno, ko vašo pristopno izjavo posredujemo na PZS.
Z včlanitvijo v društvo se strinjate z zbiranjem podatkov za potrebe društva ter PZS ter z objavo
skupinskih fotografij oziroma fotografij z več osebami (brez navedbe imen) na naši spletni strani. Kot
društvo se zavezujemo, da podatkov ne posredujemo naprej in jih ne uporabljamo za namene
reklamiranja drugih dejavnosti.
Če koga zanima družinska članarina, je to potrebno urediti za vse člane hkrati, sicer ne moremo
odšteti družinskega popusta (20% manj za hkratno včlanitev otroka ter vsaj enega od staršev na istem
naslovu).
Zapleteno, a ni kaj... Hvala za sodelovanje!
Za PD Izola
Mateja Tomažič
S potrditvijo sprejemam pravice in obveznosti, ki izhajajo iz društvenih pravil,

statuta Planinske zveze

Slovenije in Častnega kodeksa slovenskih planincev.
S potrditvijo dovoljujem obdelavo zgornjih osebnih podatkov v evidenci članov društva, posredovanje podatkov
Planinski zvezi Slovenije in posredovanje podatkov izbrani zavarovalnici za sklenitev članskega zavarovanja.
Zavarovalnici se bodo posredovali samo zgornji obvezni podatki. V skladu z zakonom o društvih, zakonom o
varovanju osebnih podatkov, pravili Planinske zveze Slovenije (PZS) in pravili društva izpolni pristopno izjavo vsak
član društva. Podatki se zbirajo v društveni evidenci članstva in centralni evidenci članstva PZS na podlagi osebne
privolitve. Namen je zagotavljanje članskih pravic, zavarovanje članov, obveščanje članov ter vodenje evidenc
pridobljenih strokovnih nazivov, prejetih priznanj PZS, naročnikov na Planinski vestnik in preostalih nalog v skladu
s cilji delovanja planinske organizacije.

Želim, da se moj otrok ________________________________________ v letu 2022 včlani v PD
Izola.
Podatki otroka
Datum rojstva: ________________________
Naslov : _____________________________________________
Kontaktna številka staršev: ____________________________
e-mail: ________________________________
Podpis staršev: ___________________

